Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-08-26
Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Tommy Nilsson,
Jörgen Mathiasson, KrisLna ONosson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets Hus i ÖrtoWa 26 augusL 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Anna Sönnberger valdes aN justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 20 maj) lästes upp och lades Lll
handlingarna.

Ekonomi

Genomgång av det aktuella ekonomiska läget. Björn spärrar det gamla
bankkortet och skaﬀar eN nyN eWersom hemsidan betalas via kort.

Medlemsläget

Antalet medlemmar sjunker något. Beslöt aN sikta på aN dela ut lappar i
brevlådor eN par gånger per år, företrädesvis i anslutning Lll akLvitet och i
slutet av månaden.

Avstämning pågående projekt: Vindskyddet i Furet: Samtliga medel som behövs har erhållits, men
Länsstyrelsen överprövar kommunens posiLva beslut om dispens för
strandskydd (framförallt med avseende på spång och brygga). Besked om
deNa förväntas i mars.

Farthinder i byarna: bra intervju i Skånskan i somras men vi har inte hört något
om var ansökan beﬁnner sig i processen. Soﬁa tar kontakt m ordf i
vägföreningen. Christel försöker få ut Traﬁkverket Lll Sockerbruksvägen.
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Byaloppis: Blir inte av nu under sensommarn p g a för hög arbetsbelastning.
Beslöt aN sikta på våren istället. Anna tar kontakt med Håstad om möjligheten
aN ev samordna med växtloppisen där.

Mindre akLvitet inför jul & framLda julmarknader: Christel har haW möte med
CharloNa Melinder på ÖrtoWa sloN. Intresse ﬁnns för fortsaNa samtal kring hur
förutsäNningarna skulle kunna se ut 2022. Beslöt aN Christel är kontaktperson
i dessa diskussioner och aN hon också bjuder in CharloNe Melinder Lll
styrelsemöte för aN beräNa om verksamhet och allmänna framLdsplaner för
ÖrtoWa sloN. Ev granförsäljning och lite glögg vid ÖrtoWa sloN redan nu i
december. Christel kontaktperson också kring deNa.

Ljuspromenad: Beslöt aN genomföra lördagen den 6 november med samma
sträckning som i fol. Marschaller färdigtända kl halv fem. Anna meddelar
kyrkan om datum så aN de ev kan göra sidoarrangemang, Björn gör detsamma
med scouterna. 500 marschaller behövs. KrisLna undersöker bra pris och tar
hand om inköp. Uppmana bybor aN också tända lyktor framför sina hus på FB
och hemsida. Tändning av marschaller på olika delar av sträckan fördelas
mellan samtliga styrelsemedlemmar. Korv vid grillen vid åpromenadbryggan
mellan 17-19 (eller så långt korven räcker). Tessan & Tommy ordnar vad som
behövs Lll deNa, Björn är också med och grillar. Vi bjuder på korv och erbjuder
medlemskap i byalaget.

Länsstyrelsens projektstöd

Länsstyrelsen har gjort en utlysning för friLds- och idroNsakLviteter och
samlingslokaler med sista ansökningsdatum 30 sept. Beslöt aN avstå från aN
söka, för kort varsel.

Pendlarparkering i ÖrtoHa

Kommunen planerar pendlarparkering på den tomt de nyss köpt vid infarten
Lll Centralgatan. Siv BerLlsson engagerad i frågan. Beslöt aN ge henne
uppdraget aN följa vad som händer i frågan och be henne rapportera direkt Lll
styrelsen.

Övrigt

Christel håller fortsaN på aN förhandla med bruket och kommunen kring
klippning av kullen.

ÖrtoWabygdens byalag
OrganisaLonsnummer 802488-1693

Sida 2 av 3

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-08-26
Kommande möte

Torsdagen 7 oktober kl 18.30, Folkets hus.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………
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Ylva Gislén

Therese Andersen

Anna Sönnberger
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