Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
protokoll 2022-09-15

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Anita Feurstein Bardun, Ylva Gislén
(sekreterare), Jörgen Mathiasson, Annika Nilsson, Tommy Nilsson, Anna Sönnberger (ordförande).
Plats och d: Folkets hus, 15 september 2022, kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Justerare:

Therese Andersen & Christel Andersen valdes ll justerare.

Föregående protokoll:

Genomgång av föregående protokoll (18 augus ) som lades ll handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal:

Genomgång av ekonomi samt llkommande medlemmar (1 st).

Medlemsvärvning:

Medlemsvärvningsinsats vid invigning av vindskydd den 22 oktober. Beslöt oss
för det ovala av de två förslag Anna tagit fram, med olika bo enfärger
framöver för varje år. Beslöt a medlemsavgi som betalas vid de a llfälle
gäller både för slutet av 2022 och 2023. Anna pratar med Ida om
synkronisering av inbjudan och påminnelse om a betala medlemsavgi .

Möte med Kra ringen:

Sammanfa ning av det möte med representanter från Kra ringen som
föregick styrelsemötet. Under mötet gick representanterna igenom processen
för det förnyade miljö llståndet och lyssnade på de förslag och synpunkter vi
fångat upp från bybor.

Arbetsgrupper:

Tra ksäkerhet: Vägföreningens ansökan om vägbulor avslogs av kommunen
med hänvisning ll det ökade generella bidraget ll vägföreningen.
Möjligheter a gå vidare i frågan kommer diskuteras i vägföreningen.
Frågan om handikappsäkerhet och tra ksäkerhet runt sta onen diskuterades
också.
Jä elokor: Annika och Anna har intervjuats i stor Sydsvenskan-ar kel i ämnet.
Ylva har ha kontakt med kommunekolog och Länsstyrelse och de senare
kommer bjuda in oss och markägare ll e samordningsmöte, troligen i slutet
av oktober.
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Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
protokoll 2022-09-15
Ljuspromenad 2022: Christel och Therese planerar de a. Blir 5 november.
Kultur & fri d: Bella Tinghammar och Jenny Friman är båda intresserade av a
ingå i grupp.
Trygghets- och
försköningsbidrag:

Pingisbord för utebruk (Väggarp) Susanna har inte hunnit kolla med grannar
och kommun ännu.
Bokskåp (Väggarp/Örto a) Anna gör inköp så fort hon få kortet.
Parkbänk vid sandlådan (Örto a) samt bord (Örto a): Tommy har kollat upp
och gör inköp. Annika och Christel har ha kontakt med kommunen angående
den trasiga bänken, som kommer a åtgärdas.
Therese har kollat kostnad för kanotställ vid ån i Örto a (6000 kr), men menar
a det blir nare a bygga själv i trä. Therese och Jörgen ansvarar för de a.
Förslag a vi
återstår.

Övrigt:

ar på listan i medborgarförslagen om eventuella medel

Vi ses på Talevski från kl 17 den 29 september.
Tusen tulpanlökar från kommunen kommer dyka upp under hösten.

Kommande möte:

Torsdagen den 27 oktober kl 18.30.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

………………………………

…….……………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Christel Andersen

Therese Andersen
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