Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-05-27

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (via länk), Ylva
Gislén (sekr), Filip Gyllström, Tommy Nilsson, KrisMna OOosson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger
(mötesordförande).
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoVa, 27 maj 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Björn Strandmark valdes aO justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 16 april) lades Mll handlingarna.

Presenta1onsrunda:

Alla styrelseledamöter presenterade sig för varandra.

Kommunika1onsvägar:

Vi fortsäOer med mail men Soﬁa lägger också upp en Messengergrupp
så aO vi kan använda båda kommunikaMonsvägarna. Beslöt även aO
Björn ordnar mailgrupp för styrelsen samt ser över byalagets emailadresser Mll ortoVabygden.se.

Ansvar för hemsidan

Ylva tar över ansvaret för aO göra den löpande uppdateringen av
hemsidan. Fredrik Hall kan for`arande vara behjälplig med större
eventuella omstuvningar etc.
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Kickoﬀ nya styrelsen/
avtackning gamla:

Å-promenaden

Beslöt aO försöka ordna en bouleträﬀ utomhus under senare delen av
juni. Anna gör doodle för aO hiOa datum, Susanna kollar upp de
ekonomiska förutsäOningarna.
Christel beräOade om historiken kring arbetet med aO få Mll stånd åpromenaden med ﬁnansiering från LEADER. Upphandlingen är färdig
och arbetet påbörjas i dagarna. Förhoppningsvis kan promenaden
invigas i september. Är deOa bara början? Med Kävlingeån som
riksintresse för friluVslivet, sloOsmiljöerna runt om och Mllgängligheten
via tåg…
Hemsidestexten behöver uppdateras – Christel skickar underlag Mll
Ylva.
MotprestaMonen i relaMon Mll LEADER i form av nedlagda arbetsMmmar
skall rapporteras in i slutet av året, Christel har hand om deOa.
Invigningen behöver planeras och promenaden marknadsföras. Beslöt
aO uppdra åt arbetsgruppen aO göra eO förslag som kan presenteras
vid kommande styrelsemöte (dit arbetsgruppen, som utöver Christel
består av Lone Mathiasson, Jörgen Lundström samt Annika Nilsson,
också bjuds in.)

Pågående projekt &
aktuella frågor:

Traﬁksäkerheten i byarna är eO pågående projekt, Anna och Soﬁa
arbetar med frågorna.
Den planerade cykelvägen mellan Håstad och Stångby, som Görel
Mdigare bevakat förefaller helt nedlagd av Lunds kommuns tekniska
nämnd. Susanna börjar med aO MOa på tjänsteskrivelsen i ärendet.
JäOelokorna. Ylva tar kontakt med Gatu- och parkförvaltningen i Eslövs
kommun, kommunekologen samt kollar om ev Länsstyrelsen eller
Naturvårdsverket kan vara behjälpliga. Tanken är byalaget i framMden
bjuder in Mll eO möte med berörda markägare för en öppen diskussion
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kring vad som kan göras för aO långsikMgt få bort de nu växande
bestånden.
Julmarknaden: föregående år hölls den vid Folkets Hus i ÖrtoVa eVer
eO års uppehåll. Therese ansvarar for`arande. Frågan kring kommande
plats öppen, Therese sonderar möjligheter.
Ska man istället ordna skördemarknad?
Eslövs kommuns byapeng om 500 000 kr, som kan sökas för varakMg
investering. Ansökningsfönstret för ÖrtoVa ligger några år framåt i
Mden. Soﬁa kollar upp förutsäOningarna Mll kommande styrelse möte
så aO vi kan göra en Mdsplan och skissa processen.
Byaloppis var planerad i samband med växtloppis i Håstad men är nu
inställd.
Arbetsgrupp för teater ﬁnns, som ordnar föreställningar i byarna i
samarbete med Eslöv teaterförening.
Utbyggnadsplanerna i Väggarp kommer vi aO behöva engagera oss i,
Susanna håller Mlls vidare kontakt med kommunen.
HöghasMghetsbanans sträckning kommer aO behöva bevakas i de
kommande planerade samråden med berörda parter. Susanna och Ylva
intresserade av aO engagera sig i deOa.
Vindskyddet i Furet är i väldigt dåligt skick. Scouterna har ingen
ekonomi och Lilla Harries byalag behöver involveras. Björn tar kontakt
med Ida och sonderar behovet av framMda arbetet.

Ekonomi:

Överlämning ännu inte genomförd.

Firmateckning:

Styrelsen för ÖrtoVabygdens byalag (802488-1693) beslöt aO
ordförande Soﬁa Dalholm (XXXXXX-XXXX) samt kassör Susanna Bruzell
(XXXXXX-XXXX) var och en för sig ges full teckningsräO för
ÖrtoVabygdens byalag.
Styrelsen för ÖrtoVabygdens byalag (802488-1693) beslöt även aO
ordförande Soﬁa Dalholm (XXXXXX-XXXX) samt kassör Susanna Bruzell
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(XXXXXX-XXXX) var och en för sig ges aOestansvar för föreningens
bankkonto i Sparbanken Skåne (XXXX-X) XXXXXXXX-X.
Övrigt:

Ylva fåO underlag Mll skrivelse om Skånetraﬁkens indragna turer vid
ÖrtoVa staMon från Peter Skoglund i Väggarp. Styrelsen ansåg aO
byalaget bör inkomma med sådan skrivelse Mll Skånetraﬁken, Region
Skåne samt Eslövs kommun. Ylva gavs i uppdrag aO på basis av
underlaget formulera brev Mll dessa parter som Soﬁa undertecknar och
skickar.
Hurva byalag har tagit kontakt med oss för aO få del av erfarenheter
kring anläggandet av utegymmet. Susanna vidarebefordrar Mll Ida.
Byalaget bidrar Mll blommor Mll BriOas begravning.
Christel tog upp de svårigheter enstaka hushåll har haV aO ansluta sig
Mll ﬁbernätverket. Anna kollar med Lone om det ﬁnns något vi kan
hjälpa Mll med.

Nästa möte & ﬁka:

Anna lägger upp doodle för möte i slutet av juni. Björn ﬁxar ﬁka.

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

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

Justeras

Justeras

..................................................................
Therese Andersen

.............................................................
Björn Strandmark
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