Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-01-21
Närvarande: Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Tommy Nilsson, Björn
Strandmark, Anna Sönnberger
Plats och 1d: digitalt möte, 21 januari 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Anna Sönnberger och Björn Strandmark valdes aR justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 19 november) lades Vll handlingarna.

Avstämning vindskydd:

Av sökta medel om 262 800 kr har 206 400 kr erhållits! Medel kommer
rekvireras Vll byalaget och vindskyddsgruppen kommer föra separat avräkning
mot budget. Strandskyddsdispens och bygglov kommer nu sökas. Avtal med
markägaren kommer inte behövas. Beräknad byggstart början av hösten.
Christel kollar våra möjligheter aR söka 30 000 kr från LEADER.

Avstämning lokala
kulturak1viteter för barn:

RealisVskt aR planera några först inför hösten. Susanna stämmer av med
KrisVna kring kommunens ansökningsVder. Helst skulle vi vilja få Vll
återkommande kulturskoleakVviter: kan vara problem med elevunderlag och
aR ingen skola ﬁnns i byarna.

Valberedningen

Soﬁa påminner om aR det är dags aR höra av sig Vll valberedningen (Bella och
Ida) om eventuella tankar framåt.

Traﬁksitua1on i byarna

NyR underlag för ansökan skickad Vll vägföreningen, inkl kartor för placering
av vägbulor ritade med hjälp av kommunens traﬁkingenjör, ingen respons än
så länge. Det är också vägföreningen som måste begära aR den digitala
hasVghetsskylten säRs upp.

Örtobabygdens byalag
OrganisaVonsnummer 802488-1693

Sida 1 av 3

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-01-21
LuJburen ledning sockerbruket
och kraJvärmeverket

Soﬁa bad sockerbruket höra av sig med mer informaVon i december. Vi har
ännu inte fåR och hon hör av sig igen.

Höghas1ghetsbanan

Den nya samrådsomgången inleddes 20 januari. Traﬁkverket redogör nu för
sex tänkbara sträckningar varav en ﬂera involverar en möjlig dragning anVngen
mellan Väggarp och Lilla Harrie eller öster om Örtoba. Ylva och Susanna
skriver byalagets synpunkter, som ska vara inne senast 16 mars.

JäMelokorna

Ylva redogjorde för samtal med Jacob BenneR och den planerade inhägnaden
med fårbete söder om gamla järnvägsspåret (mellan järnvägsbron och andra
träbron). Kommer få bukt med en del av spridningshärdarna men inte alla.
Ylva tar nyR samtal med kommunen och ordnar detaljerad karta vi kan
använda som underlag för fortsaR diskussion.

Årsmöte:

Beslöt aR förlägga årsmöte 2021 Vll söndagen den 25 april.

Årets bybo

Förra året hade vi en öppen nominering. Styrelsen enades om aR det vore bra
aR formulera eR antal kriterier. Soﬁa skriver eR underlag uVfrån de punkter
som redan angeRs i Vdigare utnämningar.

Vårﬁntdagen

Beslöt aR förlägga vårﬁntdagen Vll söndagen den 2 maj, enligt samma Coronasäkra modell som förra året.

Ledutvecklingsprojekt

Annika och Christel har fåR förfrågan från en av LEADERprojektledarna
angående å-promenaden och vårt närområde som del i ledutveckling för Visit
Skåne. Susanna har fåR mail och digitalt möte inplanerat för jan/feb.

Medlemsvärvning

Soﬁa skriver ny påminnelse på Trillingbyarnas FB-grupp. Ylva ser Vll aR SWISHnummer står på hemsidan (och är läR aR hiRa)
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Övriga frågor

ER par ställen på å-promenaden kan behöva fyllas upp (svackor där det samlas
vaRen vid regn). Felanmälan behövs! Anna skickar mail Vll MaVlda och så
många som möjligt gör felanmälan Vll Eslövs kommuns app för
felanmälningar.
Soﬁa mailer kommunekolog Jonas Johansson om den skylVnformaVon längs
promenaden som forkarande saknas samt de ev överskjutande pengarna i
projektet.
Therese har redan fåR mail om julmarknad!

Kommande möte

Torsdagen 4 mars 2021 kl 18.30. Vi räknar med aR behöva hålla mötet digitalt
och alla får ordna egen ﬁka!

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Therese Andersen

Björn Strandmark
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