Årsberä else för Örto abygdens Byalag 2021
Årsberä elsen beskriver byalagets arbete under året

Medlemmar: Under 2021 har 63 hushåll i byarna To aholm, Väggarp samt Örto a varit betalande
medlemmar av byalaget.
Styrelsemöten: Styrelsen har ha å a (8) styrelsemöten under 2021. Däremellan har styrelsen ha kontakt
via mail, sms, messenger och telefon. Olika arbetsgrupper har, utöver styrelsemötena, ha separata möten
kring pågående projekt.
Ak viteter för och med bybor:
Vår ntdag: även under våren 2021 genomförde vi den skräpplockning inne och runt byarna vi kallar
Vår ntdagen. Eslövs kommunen llhandahöll som vanligt mekaniska skräpplockare och sopsäckar och
uppslutningen var stor, trots a de ak viteter vi annars brukar ordna runt omkring även det här året ck
ställas in på grund av pandemirestrik oner.
Kultur för unga: Styrelsen har digare ha kontakt med både kulturskolan och kommunens kultur och
fri dsförvaltning för a få ll stånd ak viter för barn och unga ute i byarna. På grund av pandemin har
hi lls bara en sådan kunnat genomföras: under augus stod kommunens mobila fri dsgård i Örto a och
erbjöd b la pyssel, uteleksaker, spel och möjlighet a testa ske i Kävlingeån.
Vårlökar: även hösten 2021 planterades e större antal vårlökar (iinköpta av kommunen) på allmän mark
ute i de tre byarna.
Ljuspromenad: den 12 december ordnade byalaget en ljuspromenad längs med åpromenaden i Örto a och
bort ll kyrkan i Väggarp. Vi tände marschallerna på sene ermiddagen och uppmanade alla a gå ut och
njuta av kvällen och naturen, samt bjöd på glögg och lusseka er vid ån i Örto a.
Julmarknad: av pandemiskäl blev även 2021 e år utan julmarknad, men samtal har förts med Örto a slo
om eventuella förutsä ningar för julmarknad under 2022.
Teater: i e samarbete med Eslövsteaterförening ordnas med jämna mellanrum föreställningar i Folkets hus.
Även under 2021 har det, inte minst på grund av pandemin, varit e mycket begränsat utbud. En
föreställning, Små fantasmer av och med Sara Lindh visades under hösten.
Årets Bybo: Byalaget utser också, efer en öppen nominering, Årets Bybo 2021 utsågs språkkaféet, som
under årsmötet representerades av Ayaat Ayalny. Språkkaféet har under de senaste åren fungerat som en
trä punkt mellan digare och nyanlända bybor.
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Projekt och frågor:
Å-promenaden: En hel del fortsatt arbete har det varit kring å-promenaden (längs Kävlingeån i Örtofta) som
invigdes 2020: se till att saknade skyltar kommer upp och försöka få till stånd åtgärder på de delar av
sträckan som hamnar under vatten vid höga vattenstånd.
Trafiksäkerhet: Byalaget har under året fortsatt fört en dialog med vägföreningen kring farthinder och andra
åtgärder för att förbättra trafiksituationen i byarna. Digital hastighetsskylt är beviljad av kommunen men
måste rekvireras av vägföreningen. Vi har även fortsatt arbeta för att få till stånd en ansökan från dem till
kommunen om bidrag till permanenta vägbulor. En sådan lämnades också in under 2021 och beviljades,
men så sent på året att arbetena inte kunde genomföras (vilket innebär att bidraget inte kunde betalas ut
och måste sökas igen).
Vindskydd i Furet: Under året beviljades byalaget medel från Sparbanksstiftelsen Skåne för att tillsammans
med bygdens scoutkår och Lilla Harrie byalag kunna rusta upp (bygga om) de båda vindskydden vid ån.
Arbetsgruppen har inlett med att ta in offerter samt göra ansökningar om bygglov samt
strandskyddsdispens som båda beviljades av kommunen. Länsstyrelsen ville emellertid också pröva frågan
om strandskyddsdispens sett till den brygga ut i ån som planeras vilket har gjort att planerad byggstart fått
skjutas upp.
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 tredje samråd i lokaliseringsutredningen, med tänkbara dragningar både strax
väster och öster om våra byar. Byalaget skickade återigen 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.Under hösten 2021 bad Trafikverket de som hänvisat till naturvärden i sina samrådssvar om
närmare information om olika arter. Byalaget koncentrerade sig på Furet, som är dåligt inventerat, men där
vi kan påvisa minst sjutton rödlistade arter samt flera stora, äldre träd.
Byggplaner: Under 2020 beviljade Eslövs kommun positivt planbesked för del av Örtofta 21:1 (söder om
Väggarp) med sikte på 80-100 nya bostäder. Detta beslut omfattade ett område som redan var utpekat i
kommunens översiktsplan men med ett tänkt nytt bostadsbestånd betydligt mer omfattande än det som där
planerats för (70 bostäder). I november utvidgades planområde med ca 20 ha och upp till 400 bostäder
vilket är sex gånger så många nya bostäder som anges i översiktsplanen. Byalaget skrev innan jul till
kommunen och påtalade avstegen i i förhållande till översiktsplanen och bristen på dialog med oss bybor. Vi
påtalade också att detsamma gällde frågan om pendlarparkering i Örtofta, där kommunen köpt Örtofta
15:36 (i budgivning med intressenter villiga att bo i byn) i syfte att riva huset för att åstadkomma
pendlarparkering.
Allmänt:
Sociala medier & hemsida: På byalagets hemsida samt Facebooksida informerar styrelsen om sitt arbete
och om byalagets olika aktviter och projekt. Vi lägger också ut information om andra verksamheter och
evenemang som kan vara av intresse för bygden.
Nätverk och positiv bild av bygden: Byalaget fortsätter att arbeta aktiv för att ha ett bra och positivt
kontaktnät med kommunens politiker och tjänstemän, företag, industrier och markägare.
För mer information se vår hemsida: www.ortoftabygden.se
Ordförande och styrelse tackar alla som under året har engagerat sig i olika aktiviteter och
arbetsgrupper och ser fram mot arbetet under det kommande året!
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Kommentar: I slutet av 2021 fick Örtoftabygden ett så kallat "trygghets- och försköningsbidrag" om 71227 kr från
Eslövs kommun. Bidraget ligger under "övriga intäkter" och är, utöver de medel vi ansökt om och fått beviljat för
vindskydden, bakgrund till årets goda resultat och likviditet. Inga beslut om vad kommunens bidrag ska användas till
hann fattas under 2021.
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