
Årsberättelse för Örtoftabygdens byalag 2014 – 2015 
 

Årsberättelsen beskriver Byalagets arbete mellan årsmöten 140202 och 150412 

 

 Styrelsen har haft 6 styrelsemöten  under 2014 och fram till 20150412 3 styrelsemöten. 

Däremellan har styrelsen kontakt via mail, sms och telefon. De olika arbetsgrupperna har 

haft separata möten kring pågående projekt.  

 

  Folkets Hus projektet : Byalaget önskar ett nytt Folkets Hus som kan användas som 

samlingslokal till olika aktiviteter för bygdens invånare. Det Folkets hus som finns idag är 

utdömt och kommer inte att renoveras. Här samarbetar Byalaget med ÖiS. Kommunen bidrar 

med 3,5 miljoner för detta projekt. Det saknas 1,5 miljoner för att få bygga enligt 

behoven/önskemålen. Dvs ett Folkets hus med stor samlingslokal och inte endast 

omklädningsrum etc.  Styrelsen för ÖiS och vårt Byalag träffar regelbundet kommunens 

tjänstemän för dialog kring detta. Byalaget och ÖiS försöker gemensamt informera alla 

boenden i byarna samt företag i bygden för att leta sponsorer. Vi har i dagsläget fått bidrag 

från Sockerbruket på 250 000 kr, till byalaget att använda för bl.a. detta syfte. ÖiS har fått 

bidrag från bank i Skåne och inväntar besked från idrottsprojekt och Boverket för ytterligare 

medel. 

 

 Kävlingeåprojektet:   Arbetsgruppen har under året arbetat med att träffa olika tjänstemän 

från kommunen och projektledare för Leaderprojekt.  Arbetsgruppen har sammanställt en 

ansökan om att tillgängliggöra Kävlingeån genom Örtofta, med en vacker promenadväg som 

är handikappanpassad, med bänkar längs med promenaden och ny sittbrygga. Se hela 

beskrivningen på hemsidan.  Kommunen är positiv till projektet och vi har nu gått vidare med 

ansökan gällande att utföra en förstudie. Inledningsvis har vi blivit beviljade ett bidrag från 

Leadermedel  på max 50.000 kr för en förstudie av området och hur stigen kan anläggas. 

Denna förstudie kommer sedan att användas för ansökan om dispens från strandskydd, till 

projektmedel för själva anläggandet samt underlag till olika entreprenader för anbud på 

genomförandet. För att Leader ska bevilja medel krävs det ideellt arbete. Arbetsgruppen har 

idag lagt ner många timmar men det krävs mer tid. Därför kommer vi bl.a. under 

Vårfintdagen den 19 april arbete med att klippa gräs och klippa ner sly längs med Kävlingeån 

i Örtofta. Fler frivilliga till detta efterlyses. Kommunen har också informerat arbetsgruppen 

om att det är olagligt med dumpning av kompostmaterial på kommunens mark och att det 

måste upphöra. Kommunen planerar att gå ut med information om detta till samtliga boende 

i Örtofta. 

 

 Trygghetsvandring: Vi har haft Trygghetsvandring med politiker och tjänstemän, se protokoll 

på hemsidan. Här kom det upp många frågor att arbeta vidare med och följa upp. Vi har 

träffat tjänstemän vid kommunen för uppföljnings möten och har regelbundet mailkontakt 

och telefonkontakt för uppföljning.  Syftet med tät kontakt är att vi i samverkan med 

kommunen ska kunna få svar, tidsplaner och även åtgärder gällande vår närmiljö, 

grönområden, lekplatser, järnväg, vägar, cykelvägar etc. Alla boenden i bygden ska också via 

ideellt arbete kunna förbättra vår närmiljö. En del konkreta resultat av detta arbete är 



förbättrad städning av stationsområdet, förbättrad städning av områden med dumpat skräp, 

nya soptunnor och hundlatriner i Örtofta, flytt av hundlatrin i Väggarp, förbättrad klippning 

längs med Kävlingeån som tillgängliggör för promenader, ommålning av järnvägstunneln, ny 

belysning i järnvägstunneln. Kvar att följa upp är bl.a. våra önskemål kring mark som idag 

används/ägs av Trafikverket, detta har kommunen nu planerat ett möte kring i vår. Det gäller 

t.ex. upprustning av cykelvägen Örtofta – Lilla Harrie, upprustning gamla järnvägsbron över 

Bråån, gammalt avfall från Trafikverket vid Bråån, saknas staket längs med farlig serviceväg, 

skötsel av grönområdet bakom stationen, önskemål om förbättrad belysning bakom 

stationen. 

 

 Bullerutredning: Möte med kommunen planeras under våren 2015 då Trafikverket under 

hösten 2014 kom med en ny rapport angående buller i Örtofta. Byalaget har följt denna fråga 

och tagit del av rapporten.  

 

 

 Vi har under våren 2014 anordnat byastädning, Vårfintdag, med gott resultat. Många säckar 

blev det! Vi hoppas på än bättre resultat detta året, 2015. Vid årets Vårfintdag kommer  

styrelsen bl.a. att finnas tillgängliga för information  kring Byalaget. Vi kommer också bjuda 

på korv, kaffe och kaka. Årets Byastädning, 2015, blir den 19 april. I dialog och samverkan 

med kommunen så tillhandahåller de skräpplockare, säckar och hämtar soporna. Byalaget 

har kontinuerlig samverkan med kommunens entreprenadledare kring renhållning och 

skötsel av grönytor i vårt område. Överlag har många förbättringar skett på detta område 

sedan samverkan och dialog kommit igång mellan kommunen och byalaget. Byavandring 

kommer att ske med entreprenadhandledaren ca 1 gång per år. Då kan vi belysa 

förbättringar som vi önskar och följa upp resultat. 

 

 Byalaget har kontakt med privata markägare kring skötsel av deras marker och hur de kan 

tillgängliggöra rekreationsområden för bygdens befolkning. Detta planeras ske i samverkan 

med andra Byalag. Möte är bokat i maj 2015 med privat markägare Jacob Bennet, Lilla 

Harries byalag samt Örtoftaygdens byalag. 

 

 Kommunen har beslutat om en ny lekplats i Väggarp, styrelsen har samlat in förslag via 

Facebook  och inkomna mail, dessa har skickats vidare till projektledaren i kommunen. 

Bygget planerades skulle starta under 2014 men är försenat. Byggstart anges nu under våren 

2015, vilket vi ser fram emot.  Här har Byalaget kontinuerligt varit i kontakt med kommunen 

kring tidsplaner etc. Byalaget har även fört fram behov av underhåll av befintlig lekplats i 

Örtofta. Dialog sker med kommunen och Sockerbruket angående en ev. lekplats i Toftaholm. 

 

 

 Vi är med i Byalagsrådet, sammanslutning för samtliga Byalag i kommunen. Byalagsrådet 

sammanträder en gång per termin då man diskuterar gemensamma frågor och kommer 

överens om vilka frågor man gemensamt vill ta upp med kommunen. Byalagsrådet träffar 

kommunledningen och inbjudna tjänstemän ( beroende på vilka frågor Byalagsrådet väljer 

att ta upp ) en gång per termin. Minnesanteckningar finns publicerade på vår hemsida. 

 



 Byalaget arbetar aktivt för att skapa ett nätverk som kan gynna bygden och 

samverkanspartners. Olika möten, mailkontakt och telefonsamtal med kommunens 

tjänstemän i olika frågor, har skapat bra kontaktnät för vidare samarbete. Även samarbete 

med Sockerbruket är etablerat.  Kontakt med andra byalag berikar och kan inspirera. Privata 

markägare och andra intressenter.  

 

 

 Byalaget skickade motioner till Vägföreningens årsmöte 2014 och 2015, se deras 

mötesprotokoll. Flera från Byalagets styrelse var på Vägföreningens årsmöte 2014 för att föra 

fram motionerna och föra dialog om fortsatt samverkan.  Det har varit ytterligare möte med 

Vägföreningens ordförande för att diskutera samverkan mellan våra olika föreningar och hur 

vi kan samarbeta i dialog med t.ex. kommunen och Trafikverket. 

 

 Byalagets hemsida har växt fram, www.ortoftabygden.se, är välbesökt och ett viktigt forum 

för oss att föra fram information och ha dialog kring Byalaget. Antal views var tom idag på fm 

6965. Vi har även vår gemensamma Facebook grupp, Trillingbyarna, som används flitigt av 

boenden i bygden. På bylagets hemsida informerar dels styrelsen om sitt arbete 

kontinuerligt, men även annat av intresse för bygden ska finnas där. Tex. länkar till andra 

sidor, vi publicerar artiklar som berättar om bygden. Vi har även en kalender som vi ska 

försöka hålla uppdaterad med vad som händer i bygden. Alla är välkomna att maila 

information som kan publiceras. 

 

 

 Möten med Sockerbrukets chef, Bengt Högberg, där det var en givande dialog om samarbete, 

har skett under året . Vi är överens om att kontinuerligt informera varandra och föra dialog. 

Bl.a. har byalaget fört fram att vi önskar att chaufförerna tar större hänsyn i trafiken i och 

runt byarna. Sockerbruket är positiva till Byalagets engagemang och ideella arbete och har 

beviljat ett startbidrag om 250.000 kr.  

 

 Byalaget har även varit i möte med Kraftvärmeverket och informerat om Byalaget.  

 

 Byalaget var en av arrangörerna av 2014 års fina Julmarknad. Detta skedde i  samarbete ,med 

ÖiS, Scouterna och Örtofta slott. 

 

 Byalaget har en projektgrupp angående fiber till byarna. Väggarp har redan avtal med 

leverantör som uttryckt sig positiv till dialog gällande Örtofta och Toftaholm. Flera andra 

leverantörer har svarat att de i dagsläget inte har utrymme för diskussion och/eller offerter. 

Projektgruppen har bjudit in kommunens IT strateg för möte kring vilka möjligheter som 

finns, kommunens planering etc. Mötet ägde rum nu under april 2015. Frågan kommer att 

arbetas vidare med. Aktuell information ges på detta årsmötet av Lona Mathiasson och 

Jörgen Möller. 

 

 Mail kontakt har skett med projektledare för Leader Mitt Skåne och utvecklingsstrateg vid 

Region Skåne. För att bjuda in till dialog och föra fram ideér kring hur gång och cykelleder 



skulle kunna utvecklas i bygden och i Eslövs kommun. Örtoftabygden har ett strategiskt 

viktigt läge med Pågatågsstation och närheten till ESS/Lund.  

 

Ordföranden tackar alla som under året har engagerat sig i olika frågor och arbetsgrupper. Ett 

fantastiskt arbete med ideella krafter! Ordföranden och övrig styrelse ser positivt på kommande 

årets arbete! 

 

                                                       / Styrelsen i Örtoftabygdensbyalag 

                                                                                                      

                                                                                                                      


