Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-08-27
Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Tommy Nilsson,
KrisGna OIosson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoSa, 27 augusG 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Björn Strandmark valdes aI justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 25 juni) lades Gll handlingarna.

Invigning å-promenaden:

Programmet för invigningen klart, med lokala erbjudanden och sponsring av
Gpspromenad under hela öppningsveckan 13-20 september. Den allmänna
inbjudan går ut på sociala medier samt som lappar i brevlådor (alla i styrelsen
hjälps åt aI skriva ut och lägga).
Med tanke på Corona är planen en mindre invigningsceremoni den 13
september med representanter för kommunen och LEADER etc på
förmiddagen, vareSer å-promenaden öppnar kl 14.
Beslöt aI fastställa program och inbjudningslista, med inbjudningar också Gll
representanter för Lilla Harrie och Håstads byalag.
Ännu inte helt klart hur mycket av projektpengarna som eventuellt ﬁnns kvar,
vi avvaktar slutbesiktning. Ev beslut om aI fälla/beskära yIerligare träd
lämnas åt projektledare i samråd med arborist.
Styrelsen ses kl 9 för aI förbereda det prakGska kring invigningsceremonin.
Dialog med kommunen kring den framGda skötseln behövs, inte minst med
tanke på nässlorna vid parGet längs den så kallade kullen.
ÖrtoSa åpromenad är det oﬃciella namnet.
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Cykelväg:

Anna föreslår en skrivelse Gll Lunds kommun för aI överklaga beslutet aI
skjuta upp anläggandet av cykelväg mellan Håstad och Stångby. Björn hjälper
Gll.

JäHelokor:

Planen är forfarande eI möte med ansvariga på kommunen och markägare
under hösten. Lilla Harries byalag har uIryckt intresse av aI delta. Ylva tar
kontakt också med Länsstyrelsen.

Övrigt:

TraﬁksituaGonen i byarna diskuteras åter. Ansökan om vägbulor och digital
hasGghetsskylt strandade hos vägföreningen i våras. Soﬁa har tagit förnyad
kontakt med vägföreningens ordförande. KrisGna föreslår aI man kollar med
Traﬁkverket om något kan göras i samband med den projekterade
upprustningen av staGonsområdet. Soﬁa kollar upp.
Kommunen erbjuder oss blomsterlökar för utplantering i år igen. Vi vill gärna
ha! Soﬁa svarar deIa.

Nästa möte & ﬁka:

Näste möte, 18 oktober kl 18.30, fokuserar vi på utbildning i Google-suites.
Soﬁa ﬁxar ﬁka.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras
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Ylva Gislén

Therese Andersen

Björn Strandmark
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