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Närvarande: Therese Andersen, Görel Ingner, Lone Mathiasson, Susanne Kindeberg, Susanna Bruzell 

och Monica Swenson Gripne 

Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl. 18.30. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Det var tänkt att Jacob Bennet skulle bjudas in till mötet men Lone 

hade glömt att bjuda in honom. Detta görs till nästa möte istället. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Susanne och Susanna 

Föreläsning Anders Ödman: Anders Ödman kommer till Folkets hus i Örtofta den 24/11 kl 14-15 
och berättar om Lilla Harrie och Stora Örtofta. Lite oklart hur många 
som kommer. Byalaget står för fika och får göra någon form av 
uppskattning inför inköp. 

 
Eslövs teaterförening: Familjeföreställningen Clownen och cirkusprinsessan kommer till 

Folkets hus den 25/11 kl 15-16. Ida Hall håller i arrangemanget. 

Jularrangemang: Byalaget kommer tillsammans med Kulturskolan, Språkcafeet och 

Scouterna att hålla jularrangemanget Julkul den 3/12 kl 17.30-19.30. Vi 

har haft ett möte och diskuterat arrangemanget och delat upp 

arbetsuppgifter. Det kommer att vara korvgrillning, fika, glögg 

aktiviteter med scouterna och kulturskolan med bland annat musik och 

cirkus. Lone och Katarina kommer att göra inköp till bland annat 

korvgrillningen. Nytt avstämningsmöte blir den 20/11 kl 18.30. 

EBR: Görel och Lone har medverkat både vid förmötet och mötet med 

kommunen. Diskussioner om trafik genom byarna, avgifter för 

vägförening, egen budget för byalagen och bebyggelse i orterna. 

Kommunen informerade om det de visste kring höghastighetsbanan 

som kommer att anläggas genom Eslövs kommun. De har tillsammans 

med andra kommuner bildat en arbetsgrupp för att arbeta för att det 

ska bli så bra som möjligt för allas parter. 
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Vi känner inte att dessa möten ger något positivt utslag och därför 

diskuterade vi formen för mötena och om det skulle gå att förändra. 

Lone tar kontakt med Johan Andersson och hör vad han har för tankar 

kring mötena. 

 

Nästa förmöte är i Västra Strö skola den 14 februari kl 18.30 och möte 

med kommunen är den 21 mars kl 18.30. Både Lone och Görel är 

bortresta så om vi ska vara aktiva får någon annan gå under våren. 

Sparbanksstiftelsen Finn: Vi har gjort en ansökan om projektorutrustning till Folkets hus men vi 

fick tyvärr avslag på ansökan. Monica fortsätter och tittar på om det 

skulle gå att söka pengar på annat håll. 

Örtofta å-promenad: Lone, Christel och Jörgen Lundström har gått promenaden med Fredrik 

Persson som är projektledare från Projektgruppen Syd. Under hösten 

kommer en del ”skrivbordsarbetet” att utföras och till våren är det 

dags att anlägga promenaden. En hel del ideellt arbete kommer att 

behövas från bygden och detta gör vi bäst i samråd med Fredrik för att 

spara på de pengar de har för att anlägga promenaden.  

Stationsområdet: Therese har varit i kontakt med Helene Nordin på kommunen. Det 

finns inga pengar i budgeten för att göra något åt området under 2018-

2019. Eventuellt kan kommunen komma ut och se över marken längs 

med Sockerbruksvägen. Therese vidhåller kontakten. 

Vårlökar: Alla vårlökar är i marken på de platser som vi blev anvisade. Dessutom 

har dagiset fått lite lökar att plantera på förskoleområdet. 

Ekonomi: Görel redogjorde för ekonomin. Ett medlemskap hos Snabbgross är 

upprättat för byalaget. Det är kontantkortsmedlemskap. Kundnumret 

läggs upp i Dropboxen. 

Årets bybo: Till nästa styrelsemöte ska vi ha tänkt igenom om vi vill fortsätta att 

utnämna årets bybo och om vi i så fall eventuellt ska låta bygden 

föreslå vem som kan vara aktuell. 

Årsmöte 2019: Vi beslutar att hålla årsmötet i början av april 2019. Susanne kollar upp 

om det skulle finnas intresse för fotoutställning samma dag och 

Susanne hör med vattenrådet för föreläsning om Kävlingeån. 

 

Det är om/nyval på tre ordinarie styrelseposter och en suppleantpost. 
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Övrigt: Susanne kollar upp om är möjligt att länka dokument från dropboxen 

till hemsidan för att underlätta för att få ut dokumenten från våra 

möten. 

 

Therese har berättat om våra evenemang för Svenska kyrkan och de 

skulle gärna vilja vara delaktiga när vi har vårfintdag 2019. Styrelsen 

ser inga hinder för det utan välkomnar samarbetet. Therese håller 

kontakten och ser till att de blir inbjudna till möten där vi diskuterar 

vårfintdagen. Scouterna kommer också att vara samarbetspart. 

 

Susanna kommer att rekognosera plats för julmarknad 2019. Mer 

information kommer senare. 

Nästa möte: Onsdagen den 16/1 klockan 18.30. Anna fixar fika. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson 

 

Justeras  Justeras 

 

 ..................................................................   .............................................................  
Susanne Kindeberg  Susanna Bruzell 


