Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-03-04
Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr),
Tommy Nilsson, KrisKna OMoson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger
Plats och 1d: digitalt möte 4 mars 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Tommy Nilsson och Therese Andersson valdes aM justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 21 januari) lades Kll handlingarna.

Vindskydd:

De beviljade medlen är rekvirerade från SparbankssKZelsen. Ansökan om
dispens för strandskydd är inskickad. Ansökan om bygglov förbereds.
Oﬀertunderlag förbereM, Ida håller i oﬀer]örfrågningar. Beräknad byggstart i
början av hösten.

Mobil fri1dsgård & andra
ak1viter för barn och unga.

Kommunen vill komma med mobil friKdsgård som erbjuder hantverk,
utomhusakKviteter. KrisKna kontaktperson. Årsplanering vad gäller andra
akKviteter för barn och unga avvaktar vi med med tanke på pandemi.

Vägbulor & kraDledning:

Trots upprepade försök mycket svårt aM få tag på ordförande för
vägföreningen, som också är den som har mer informaKon om kraZledningen.
Enligt Tommy är ansökan om traﬁkåtgärder inskickad.

Höghas1ghetsbana:

Susanna och Ylva har förbereH nyH yHrande som ska lämnas in 16 mars. Alla
1Har och kommer med eventuella synpunkter. Vi påminner också om
möjligheten aH
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Översvämning å-promenad:

Kommunekologen menar aM det är svårt göra något åt de översvämningar
som nu varit i samband med mycket höga vaMenstånd, men också aM några
parKer förmodligen bör höjas eM par decimeter.

Planering årsmöte

Vi behöver planera för digitalt årsmöte. Anna förbereder kallelse, vi delar på
arbetet med aM lägga ut i brevlådor i respekKve by. Ylva skriver underlag för
årsredovisning som stäms av med Soﬁa. Susanna kollar när revisor vill ha
bokslut för aM hinna skriva revisionsberäMelse. Vi antog de förslagna riktlinjer
för aM utse årets bybo. Tessan talar med Görel om hur lång Kd priset tar aM
beställa och så faMar vi beslut om sista nomineringdatum eZer det.
”Varje år utser ÖrtoZabygdens byalag årets bybo. Alla kan nominera någon Kll
årets bybo, vikKgt är aM personen/personerna inte innehar en post I byalagets
styrelse.
Den som utvecklat, engagerat sig eller på något säM skapat mervärde för oss
som bor och/eller verkar I trillingbyarna kan nomineras Kll årets bybo. Det kan
vara förändringar I den fysiska miljön, skapandet av en ny mötesplats eller
andra akKviteter för aM skapa yMerligare gemenskap mellan oss som bor här. ”

Vårﬁntdag

Är 2 maj Soﬁa kollar med Lone ang kontaktuppgiZ för skräpplockare och
säckar, så gör vi som sist med aM Kllhandahålla material på morgonen och
samla ihop säckar mot slutet av eZermiddagen.

Övrigt

Dammen i Väggarp: plantering under 2021, inhägnad och betning av något
djurslag under 2022 eller 2023.
Centralgatan byter namn Kll Brita Nilssons gata. Christel tar reda på när
namnbytet sker så aM vi ev kan göra akKviter i samband.
LEADERchecken om 30 000 kr kan användas för upplevelser och arrangemang
men inte Kll investering och underhåll. Ska användas innan 31 aug 2022.
Christel och Susanna redogjorde för möten med ledutvecklingsprojektet Det
senare är inriktat mot turism, marknadsför bara områden där det ﬁnns avtal
med markägare. Från vår sida informaKon om vilka möjligheter området
erbjuder. Spännande om det skulle gå aM utveckla vandringsled kring
Kävlingeån!
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Kommande möte

Torsdagen 8 april 2021 kl 18.30. Vi räknar med aM behöva hålla mötet digitalt
och alla får ordna egen ﬁka!

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………
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Ylva Gislén

Therese Andersen

Tommy Nilsson
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