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Närvarande: Ida Hall(ordf), Roger Jönsson (sekr), Anna-Karin Rhodin, Görel Ingner. 

Plats och tid: Ida Hall, Väggarp, kl 16.00 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Anna-Karin & Görel 

Ekonomi: Fört över 250.000kr till Örtofta Is som i sin tur fört över till Kommunen. 

Utegym: Ida har sökt 250.000kr hos Färs & Frosta Stiftelsen och Sparbanken 

Öresunds Stiftelsen. Avsaktar besked i december  innan mer pengar sökes.  

Folkets hus: Byggstat i januari. Färdigt i augusti. Ska ha ett möte med ÖIS angående 

uthyrning mm. 

Fiber: Senaste infon finns på hemsidan. 

Kävlinge å: Tyréns ska ta fram en offert vad hela stigen skulle kosta. 

Julmarknad: 35st utställare anmälda. Mål är 50st utställare. Priser till vårt lotteri sökes. 

Görels granne ställer upp och pyslar i barnhörna. Öis också tillfågade och 

skulle ordna något. Roger kollar med Scouterna. Anna-Karin & Roger bokar 

möte med Melinders angående lokal & servering. Ida gör ett ”Event” på 

Facebook. 

Byarådet: Text och bild på Eslövskommuns hemsida ska uppdateras. Texten från vår 

hemsida fungerar utmärkt. 

Hemsidan: Ida ska ta fram förslag på karta med promenadstigar och sevärdheter som 

vi kan lägga på hemsidan. 

 Bild på oss i styrelsen bör finnas och mail & tele. 

Översiktsplan: Anna-Karin skriver ut och plastar in affisch. 

 Roger kollar så allt är ok med lokalen. Vad behöver Eslövs Kommun med? 

Behöver vi vara på plats? Annika kollar.  

Logga: Ny logga finns. Färg/Svartvit/gråskal. Upprättas i 3 storlekar. Brevhuvud-

Liten-Stor. 

Cykelväg Lund: Görel har kontakt med Håstad bylag och Lundskommun. Projekter var 

framflyttad från 2016 till 2018. Kan Eslövs Kommun trycka på? 

Ordförandeskapet: Inga problem att sitta 2 perioder. Annars en fråga för Valberedningen. 
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Övrigt:  Info med kontaktuppgifter sättes upp på anslagstavlorna i samband med 

Översiktsplanen. Roger & Anna-Karin fixar. 

 Förslag att instifta ”Årets bybor” som delas ut under årsmötet. 

 Fler trivselaktiviteter nästa år.  

Upprätta en lista med önskade/förslagna ”Kommande Projekt”  

Bör kanske sätta oss mer med byalagen runt omkring oss och diskutera 

framtiden och kommande projekt. 

 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

Nästa möte är söndagen den 22 nov kl. 15.00 hos Roger, Väggarpsvägen 14 i Väggarp.  

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Roger Jönsson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Anna-Karin Rhodin  Görel Ingner 

 

 


