Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-11-18
Närvarande: Christel Andersen (på länk), Therese Andersen, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Jörgen
Mathiasson, Tommy Nilsson (på länk), KrisNna OPosson (på länk), Björn Strandmark, Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets Hus i ÖrtoYa 18 november 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Suzanna Bruzell valdes Nll justerare.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 7 oktober) lästes upp och läggs Nll
handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal

Genomgång av det aktuella ekonomiska läget.

Avstämning pågående projekt: Vindskyddet i Furet: Länsstyrelsen har beP projektet aP redan nu söka
Nllstånd för vaPenarbete trots aP beslut om ev dispens inte kommer förrän i
februari-mars.
Farthinder i byarna: oﬀerter har tagits in från 4 olika företag. Dels verkar
vägföreningens budgetunderlag i ansökan Nlltaget i underkant och dels är det
mycket svårt aP få allNng ubört och slutbesikNgat innan årsskiYet – vilket från
kommunen är villkor för rekvisiNon av pengarna.
Liten ”julmarknad”: 11 december, ÖIS granförsäljning. Tessan har kollat med
personen som säljer julkransar som ev också kommer. Beslöt aP hoppa över
glöggservering p g a nedanstående beslut.
Ljuspromenad: Beslöt aP ordna i anslutning Nll Luciakonserten kl 16 i ÖrtoYa
kyrka söndagen den 12 december, och tända marschaller redan kl 15. Ingen
korv utan glögg i trefot, lussekaPer och pepparkakor samt medlemsvärvningskampanj vid grillen i anslutning Nll åpromenadens grill. Tessan ordnar stor
gryta från dagiset. Björn kollar med scouterna. 12 glöggﬂaskor, pepparkakor
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samt muggar ﬁnns. Tommy köper in 5 ﬂaskor glögg, russin, mandel samt 100
lussekaPer. Allt övrigt enligt Ndigare planering.
Nybyggna1on Väggarp:

Beslöt aP byalaget skriver eP brev Nll kommunen och påtalar aP vi vill aP
kommunen för en dialog med oss innan de faPar den här typen av beslut. Ylva
skriver utkast innan Soﬁa skickar.

”Byalagspengar”:

Eslövs kommun ska dela ut pengar Nll byalagen men i dagsläget vet vi inte vad
det är för pengar, hur mycket eller vad de ska användas.

Övrigt:

EYersom vi hänvisat Nll områdets naturliv i Ndigare yPranden om
höghasNghetsbanan har vi anmodats inkomma med speciﬁkaNoner innan 28
november Ylva och Susanna skriver.
Tommy informerar om aP 4 klippningar om året av nässelkullen skulle kosta 30
000 kr, med delad kostnad bruket och kommunen skulle det bli 15 000 kr
vardera parten. Vi har Ndigare faPat beslut om aP vi inte driver frågan som
byalag.

Kommande möte:

Torsdagen 13 januari kl 18.30, Folkets hus. Soﬁa ﬁxar ﬁka.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras
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Ylva Gislén

Therese Andersen

Susanna Bruzell
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