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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), Anna-Karin Rhodin, Roger 

Jönsson (kassör), Görel Ingner, Susanne Kindeberg (valberedning), Siv Bertilsson (valberedning). 

Plats och tid: Nordic Sugars matsal, Örtofta, kl 15.00 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Årsmöte: Avstämning kring dagens årsmöte. Valberedning deltar på mötet och 

sammanställning kring ny- och återval av styrelsen gås igenom. 

Vårfintdag: Söndag 19/4 klockan 10.00 – 16.00. Korvgrillning vid folkets hus klockan 

12.00 – 14.00. Gruppen som anmält sig till rensning vid Kävlingeån samlas kl 

10.00 vid folkets hus för genomgång av riktlinjer. Städning kan ske under 

hela dagen. Plockare och säckar hämtas och lämnas vid folkets hus. 

Kävlinge å: Vi är beviljade 50 000kr av Leader för att kunna göra en förstudie vid 

Kävlingeån i Örtofta. Tyréns kommer att uföra studien och den görs med 

Eslövs kommun som partner. 

Folkets hus: Inget nytt har tillkommit. Besked om sökta bidrag väntas i slutet på maj. 

Priva markägare: Annika och Lars har kontakt med Jacob Bennet och han är intresserad av att 

samarbeta med byalaget. Lars och Annika fortsätter dialogen med Jacob. 

Fiber: Eslövs kommuns e-strateg har varit ute och informerat byalaget kring fiber. 

De kan inte göra så mycket för oss annat än att stödja oss i dialogen 

eftersom fiber ska byggas ut på landsbygden. Lone har pratat med Jörgen 

Möller från Väggarp, som redan har lagt ner mycket tid kring fiber till 

Väggarp. Byalaget vill gärna gå ihop med Väggarps strävan om att få fiber 

till alla tre byarna. Intresseanmälan kommer att gå ut till alla hushållen. 

Nya projekt: Ida Hall undersöker om det finns medel till att ansöka om ett utegym, tex, 

vid Folkets Hus i Örtofta 

 

Anna-Karin bokar möte med kommunen angående uppföljning av 

bullerutredningen. 

Frågan togs upp om någon är intresserad av att jobba gentemot kommunen 

när det gäller turistinformation, hur man strategiskt och positivt 

marknadsför Örtofta. 

 

Frågan togs upp om någon är intresserad av att diskutera med privata 

husägare och kommunen om misskötta fastigheter? 

 



Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag 

  Protokoll 
  2015-04-12 
 

Sida 2 av 2 
 

Forts. nya projekt: Görel följer upp vad som händer kring lekplats vid Toftaholm. 

 

Lone tar kontakt med Lunds kommun ang ljudmätning vid Svenstorps gods. 

Övrigt:  Det ska bli 40 km hastighet genom alla byar i Eslövs kommun. Det finns 

dock ingen tidsplan. Frågan ställs till trafikverket om 30 km gräns genom 

Örtofta. Vägföreningen för diskussion kring farthinder vid inkörsel till 

byarna. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

Nästa möte är söndagen den 10 maj kl. 16.00 hos Lone, Centralgatan 7 i Örtofta. Vi bokar då tider för 

nästa termin. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 ..................................................................  

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

 ..................................................................   ............................................................  

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 

 

 


