Årsberättelse för Örtoftabygdens Byalag 2019
Årsberä9elsen beskriver Byalagets arbete under 2019

•

Styrelsemöten: Styrelsen har haA å9a (8) styrelsemöten under 2019. Däremellan har
styrelsen haA kontakt via mail, sms, messenger och telefon. Olika arbetsgrupper har utöver
styrelsemötena haA separata möten kring pågående projekt.

•

Sta,onsområdet: Framförallt i början av året hölls en fortsa9 dialog med Eslövs kommun så
a9 de i sin tur påtalar brister kring skötseln av området runt spåret Pll Traﬁkverket.
Traﬁkverkets upprustning av staPonsområdet är skjutet på framPden och vi har ännu inte få9
svar på förslagen a9 åtminstone preliminärt handikappanpassa södra uSarten från
staPonsområdet.

•

Traﬁksäkerhet: Byalaget har fångat upp det ﬂertal röster från framförallt barnfamiljer som
påtalat a9 hasPghetsbegränsningarna i byarna i allSör stor utsträckning inte följs. En mindre
arbetsgrupp har fört en dialog med vägföreningen kring farthinder och andra åtgärder, vilket
resulterat i a9 kommunen reserverat en digital hasPghetsskylt som vägföreningen kan
placera ut samt kommer resultera i en ansökan Pll kommunen om bidrag Pll permanenta
vägbulor.

•

Kävlingeåprojektet: Har under året blivit fördröjt, dels på grund av bytet av kommunal
projektledare men också för a9 entreprenadkostnader skjuPt i höjden. Planerad start för
anläggandet är nu istället försommaren 2020. Styrelsen och arbetsgruppen har haA ﬂiPg
kontakt med den nye kommunale projektledaren Jonas Johansson (kommunekolog) och
genomförde i september en rensning av sly, träd och vass längs den projekterade sträckan
som en förberedelse för anläggningen.

•

Vårﬁntdag: Även under våren 2019 genomförde vi den skräpplockning inne och runt byarna
vi kallar Vårﬁntdagen. Vi samverkade med scouterna som erbjöd kanoSärd på Kävlingeån och
med kommunen som Pllhandahöll mekaniska skräpplockare och sopsäckar (som de också
sedan kör bort). Byalaget bjöd på korv, kaﬀe och saA. StrövsPgar och gator blir ﬁna och rena
och vi har noterat a9 barnen i byarna blivit noggranna både med a9 inte slänga själva och a9
plocka upp eAer andra!

•

Kultur: I samarbete med Eslövs teaterförening visades under sommaren en
barnteaterföreställning (Äventyret av Lilla Vilda Teatern) och under hösten en
vuxenteaterföreställning (Föregångerskan av och med Catherine Westling), båda i Folkets hus
i ÖrtoAa. I samarbete med Eslövs konsSörening ArPe var Folkets hus i januari värd för en
Pllfällig konsthall i Folkets hus, där Kalle Brolin visade två ﬁlmer om den skånska kol- och
sockerindustrin.

•

Julmarknad: EAer e9 års uppehåll ordnade Byalaget återigen julmarknad den 7 december,
med Therese Andersen som marknadsgeneral. Julmarknaden hölls utanför Folkets hus i
ÖrtoAa, och trots hård vind som försvårade arbetet med tältuppsä9ning var både besökare
och de närmare 20 utställare nöjda med arrangemanget och stämningen! Scouterna bidrog
med glögg och korvgrillning, språkkaféet hade bakat kakor och ÖiS bidrog med tält och
julgransförsäljning. E9 ﬂertal volontärer hjälpte Pll a9 resa tält, hålla ordning på parkering
och laga mat.

•

Hemsida: På byalagets hemsida informerar styrelsen om si9 arbete och om byalagets olika
akPviter och projekt. Vi lägger också ut informaPon om andra verksamheter och evenemang
som kan vara av intresse för bygden. Under 2019 har Fredrik Hall på uppdrag av och i dialog
med byalaget strukturerat om hemsidan.

•

Facebook: Byalaget har också löpande informerat om akPviteter på Facebooksidan
”ÖrtoAabygdens byalag”.

•

Årets Bybo: Byalaget utser också, eAer en öppen nominering, årets Bybo i samband med
årsmötet. 2019 utsågs Ida Hall, som varit drivande i ﬂera lokala projekt, bland annat
utegymmet och teaterföreställningar Pll byarna.

•

Nätverk och posi,v bild av bygden: Byalaget fortsä9er a9 arbeta akPvt för a9 ha e9 bra och
posiPvt kontaktnät med kommunens poliPker och tjänstemän, företag, industrier och
markägare.

För mer informaPon se vår hemsida: www.ortoAabygden.se
Ordförande och styrelsen tackar alla som under året har engagerat sig i olika akPviteter och
arbetsgrupper och ser fram mot arbetet under det kommande året!

/Styrelsen ÖrtoAabygdens byalag

Årsredovisning 2019
Resultatrapport

Intäkter
Medlemsavgift
Övriga intäkter
Ränte intäkt
Totalt

Kostnader
7 900,00
8 790,00

16 690,00

Admin
Övriga utgifter

1 303,80
17 164,10

Vinst+/förlust-

-1 777,90

Totalt

16 690,00

Balansrapport
Eget kapital

Skulder

Check
Bankkonto
medlemsfordringar

37 686,70
0,00
0,00

Eget kapital

39 464,40

Vinst+/förlust-

-1 777,90

Totalt

37 686,70

Totalt

37 686,50

Anmärkning:

