Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2019-08-26
Närvarande: Närvarande: Christel Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm, Katarina Erlandson, Ylva
Gislén (sekr), Lone Mathiasson (ordf), Tommy Nilsson, KrisPna ORosson & Anna Sönnberger
Plats och 1d: Fasanvägen 4 Väggarp, 26 september kl 19

Mötets öppnande:

Ordförande förklarade mötet öppnat

Dagordning:

Dagordningen godkändes

Val av justerare:

Christel Andersson och Anna Sönnberger valdes Pll justerare.

Föregående protokoll

Ylva drog igenom innehåll och beslutspunkter i föregående protokoll,
som lades Pll handlingarna.

Örto@a å-promenad

5 sept kommer Lone, Christel, Jörgen och ev Annika gå med Jonas
Johansson (kommunekologen) och märka ut gränserna för vad som
kan röjas. Lone och Jörgen röjer undan det grövsta så att det går att
ta sig fram under själva röjningsdagen den 7 sept. Jonas Johansson är
då tillgänglig om det uppstår frågetecken. Lappar är utdelade, Lone
publicerar blänkare på Facebook veckan innan. Katarina och Tessan
grillar korv (Lone har galler och bytta för grillning, som ställs upp
utanför hennes trädgård så att det går att använda vatten därifrån.)
Lone har handlat korv och bröd, Suzanne tar med de korvbröd hon
har. Sugrörsdrickor ﬁnns, Lone har köpt vatten. Beslöt att Ylva
informerar språkkaféets deltagare om att hjälp är välkommen

Komposten i Örtofta

Kommunen vill inte ha spontankomposten där den nu ligger, dels för
att det ser oordnat ut och dels för att fel typ av växter riskerar etablera
sig vid ån. Beslöt att Christel ringer MERAB och kollar
förutsättningarna för någon form av kollektiv lösning.

Möte med vägföreningen

Vägföreningen har siR kommande möte den 5 september på
sockerbruket. Anna och Soﬁa har haft förmöte och inventerat frågorna
i de respektive byarna. Syftet med mötet är att se vad vägföreningen
kan hjälpa till med. Kyrkvägen och Sockerbruksvägen är Traﬁkverkets
ansvar, där är frågan om vägföreningen kan föra talan.

Medlemmar:

3 nya medlemmar har tillkommit efter senaste utskicket., så det
återstår fortfarande många innan vi uppnått målet att hälften av
byarnas hushåll ska vara medlemmar. SWISH-skylten till
anslagstavlorna är färdig men behöver lamineras. Lone skriver ut och
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får hjälp av Christel att laminera. Beslöt att Lone kollar med
kommunen om hur man får kontakt med nyinﬂyttade.
Hemsidan:

Fredrik har arbetat igenom enligt de direktiv vi gett, Lone har kollat
igenom omarbetningen och några ändringar återstår att göra. Fredrik
önskar att någon som bott länge i byn också kollar igenom och
kommer med tips. Beslöt att Tommy tar kontakt med Fredrik och gör
detta.

Julmarknad 2019:

Vi gick igenom checklistan som Tessan sammanställt och fördelade ett
antal arbetsuppgifter (checklistan bifogas protokollet). 14 st försäljare
är anmälda. Beslöt att Tessan skickar listan på dessa så att vi kan
hjälpas åt att ragga ﬂer. Gärna matproducenter! De som signalerar att
de skulle vilja hjälpa till på julmarknaden tar vi kontaktuppgifter till så
informerar vi dem när det närmar sig

Övrigt

Lone meddelar att hon kommer att sitta kvar som ordförande
perioden ut men inte kommer att ställa upp för omval. Valberedningen
är informerad och låter hälsa att nuvarande styrelsemedlemmar gärna
får fundera på saken.
Vi planerar en preliminär aktivitet ( t ex besök på Boulebaren) för
styrelsen i januari/februari, efter julmarknad och så att Lone kan
avtackas.
Lone har talat med kommunalrådet Johan Andersson. Han kommer
gärna ut och träﬀar oss och vill ha förslag på datum. Beslöt att ge
honom förslag på tidpunkter i februari

Nästa möte:

Torsdag 10 oktober kl 19 (KrisPna ﬁxar ﬁka)

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

…………………………….
Ylva Gislén

…………………………
Christel Andersen
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Justeras

……………………………
Anna Sönnberger
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