Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-04-16

Närvarande: Christel Andersen (via länk), Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf),
Katarina Erlandsson, Ylva Gislén (sekr), Lone Mathiesen (via länk), Tommy Nilsson, KrisOna OQosson,
Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoXa, 16 april 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Katarina Erlandsson och Susanna Bruzell valdes aQ justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 12 mars) lades Oll handlingarna.

Samtal med Jacob BenneD: Angående dammprojektet ska göras arkeologisk förundersökning, ev
start eXer sommaren (beroende på vad förundersökningen visar). I
samarbete och samﬁnansiering med Kävlingeås vaQenråd, en så kallad
kvävedamm. VaQen ska pumpas från ån vid högvaQen med hjälp av
solpanel.
Angående byggnadsplaner söder om Väggarp. Området ﬁnns utmärkt
för bostäder i kommunens översiktsplan. Argument från kommunens
sida är aQ förbäQra underlag för staOonens existens samt vaQen och
avloppssituaOonen. Bennet har begärt planbesked. Har fåQ posiOvt
förhandsbesked på aQ göra detaljplan. Behöver nu skriva eQ så
kallat planavtal med kommunen som bör vara klart
någon gång i sommar. Den följande processen för aQ uppräQa det
aljplan tar cirka 3-4 år, inklusive samråd med boende, Länsstyrelsen, So
ckerbruket, Banverket e.tc. BenneQ själv ser gärna byggnaOon i et
apper och gärna en relaOvt tät bebyggelse som knyter an Oll nu
varande bybebyggelse.
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Styrelsen betonar aQ vi gärna ser aQ byalaget är en av dialogpartnerna
i deQa!

Årsmöte:

Per capsulam har vi beslutat aQ hålla fast vid datum för årsmötet 26
april, men förlägga det utomhus. Kallelsen säger ”kläder eXer väder”!
Årets bybo är vidtalad och kommer.
RevisionsberäQelse färdig. Ylva gör pdf av den ekonomiska
årsredovisningen och lägger i dropbox samt skickar ut på mail, Katarina
drar på själva årsmötet.
ÅrsberäQelsen färdig, Ylva drar vid årsmötet.
MedlemsavgiX kommer vi föreslå ska fortsäQa vara 100 kr. Lapp med
avi behöver läggas i lådorna, Ollsammans med årsmöteskallelsen som
påminnelse. Susanna och Soﬁa delar på Väggarp, Therese tar
ToXaholm, Tommy, KrisOna och Anna delar på ÖrtoXa.
Valberedningens förslag på ny styrelse nu färdigt och presenterades av
Lone.

Vårﬁntdagen:

Blir fredagen den 1 maj 10-17. Vi hoppar över grillning i år på grund
av coronaepidemin.
Lone har varit i kontakt med kommunen för sopsäckar och plockare
som lämnas på hennes tomt, vi hämtar där och kör ut i byarna Oll
anslagstavlorna. Ylva hämtar och kör Oll Väggarp, Katarina kör Oll
ToXaholm, Anna i ÖrtoXa.
Skräp ställs i hörnet vid gamla Folkets hus.
Anna ordnar informaOonsmaterial som också läggs i brevlådorna.

Å-promenaden:

Arbetsgruppen har haX möte med Leader och kommunen.
Upphandlingen är avslutad och besked om entreprenör kommer snart.
Jonas J (ansvarig på kommunen) säger aQ arbetet ska vara klart Oll 1
augusO. Styrelsen planerar för invigning under (Odig) september.
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Övrigt

Lone har Ollsammans med kommunekologen skrivit texter som ska
säQas upp i ÖrtoXa angående komposterna och båtarna vid ån.
Planeringen inför den tänkta byaloppisen avbruten med tanke på
Coronaepidemin (Växtloppisen i Håstad är även den inställd.)

Nästa möte:

Föreslaget datum för nästa möte är 28 maj kl 18.30 i Folkets hus.

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

..................................................................
Ylva Gislén

Justeras

Justeras

..................................................................
Katarina Erlandsson

.............................................................
Susanna Bruzell
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