Årsberättelse för Örtoftabygdens Byalag 2020

Årsberä9elsen beskriver Byalagets arbete under 2020

•

Styrelsemöten: Styrelsen har haA sju (7) styrelsemöten under 2020. Däremellan har
styrelsen haA kontakt via mail, sms, messenger och telefon. Olika arbetsgrupper har utöver
styrelsemötena haA separata möten kring pågående projekt.

•

Traﬁksäkerhet: Byalaget har under året fortsatt fört en dialog med vägföreningen kring
farthinder och andra åtgärder för att få till stånd en ansökan från
dem Pll kommunen om bidrag Pll permanenta vägbulor. Samtal har också förts med
kommunens trafikingenjör kring lämpliga placeringar för att underlaget ska vara så bra som
möjligt.

•

Å-promenaden: Å-promenaden längs Kävlingeån i Örtofta anlades under sommaren och
kunde äntligen invigas 13 september med representanter från kommunen och LEADER (som
finansierat projektet). På grund av pandemirestriktioner hölls invigningen för ett begränsat
antal personer, men många var de som under invigningsveckan 13-20 september
promenerade sträckan och gjorde den särskilda tipspromenaden, och också fortsatt används
nu åpromenaden ofta av både bybor och tillresande.

•

Vårﬁntdag: Även under våren 2020 genomförde vi den skräpplockning inne och runt byarna
vi kallar Vårﬁntdagen. Eslövs kommunen Pllhandahöll som vanligt mekaniska skräpplockare och sopsäckar och uppslutningen var stor, trots att de aktiviteter vi annars brukar
ordna runt omkring fick ställas in på grund av pandemirestriktioner.

•

Vindskydd i Furet: Under året har kontakt tagit med bygdens scoutkår och Lilla Harrie byalag,
och tillsammans med dem har en arbetsgrupp under hösten gjort ansökningar om medel för
att kunna rusta upp (bygga om) de båda vindskydden vid ån.

•

Kultur för unga: inga kulturaktiviteter har kunnat genomföras under året på grund av
pandemin. Men styrelsen har under hösten haft kontakt med både kulturskolan och Kulturoch fritidsförvaltningen i syfte att få till stånd olika framtida aktiviteter för barn och unga i
byarna.

•

Höghastighetsbanan: Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket håller på att
utreda inför den höghastighetsbana man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm. Banan
tänks bli en del av den framtida nya stambanan mellan Malmö och Stockholm, som
emellertid ännu inte är finansierad. Under våren 2020 genomförde Trafikverket ett andra
samråd i lokaliseringsutredningen. Byalaget skickade flera, kritiska, synpunkter och
påpekade bland annat vikten av de värdefulla friluftsområdena runt åarna och oron för att
våra byar ska “stängas in” mellan banor och vägar.

•

Tågtider: När Coronapandemin kom drog Skånetrafiken ner på antalet sena kvällsturer till
och från stationen i Örtofta, en försämring som kvarstod även i höstens tidtabell. På initiativ
av bybor skrev byalagets styrelse både till Skånetrafiken och Region Skånes
kollektivtrafiknämnd och påtalade hur viktigt det är med en bra tidtabell för tågen för oss
som bor här.

•

Byggplaner Örtfofta: Byalaget avgav under 2020 också yttrande angående planerna för 104
nya lägenheter i Örtofta. Den tänkta utvecklingen av fastigheten följde varken översiktseller detaljplan, vilket vi anser vara av stor vikt för att den generella utvecklingen i byn ska
bli bra.

•

Jättelokor: Under året har samtal förts med både kommun och markägare kring spridningen
av jättelokor och framtida åtgärder mot den invasiva arter.

•

Ljuspromenad: Av pandemiskäl blev 2020 ett år utan julmarknad, men under Allhelgonafton
ordnade byalaget en ljuspromenad längs med åpromenaden i Örtofta och bort till kyrkan i
Väggarp. Vi tände marschallerna på seneftermiddagen och uppmanade alla att gå ut och
njuta av kvällen och naturen (och hjälpas åt att hålla avstånd)

•

Sociala medier & hemsida: På byalagets hemsida samt Facebooksida informerar styrel
sen om si9 arbete och om byalagets olika akPviter och projekt. Vi lägger också ut informa
Pon om andra verksa mheter och evenemang som kan vara av intresse för bygden.

•

Årets Bybo: Byalaget utser också, eAer en öppen nominering, årets Bybo i samband med
årsmötet. 2020 utsågs Daniel Persson, som varit drivande i att starta upp
scoutverksamheten för barn i 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 2020
Resultatrapport
Intäkter

Kostnader

Medlemsavgift
Övriga intäkter
Ränte intäkt

7 600,00
0,00

Admin
Övriga utgifter
Vinst+/förlust‐

3 801,00
100,00
3 699,00

Totalt

7 600,00

Totalt

7 600,00

Balansrapport
Eget kapital

Skulder

Check
Bankkonto
medlemsfordringar

41 385,70
0,00
0,00

Eget kapital
Vinst+/förlust‐

Totalt

41 385,70

Totalt

37 686,50
3 699,00
41 385,50

Anmärkning:
Under 2020 hade byalaget 70 medlemmar. Fem av medlemsavgifterna
avser år 2021. Under 2020 anordnades inga aktiviteter pga pandemin,
varför utgifterna var väldigt få.

