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Närvarande: Lone Mathiasson, Michael Matz, Görel Ingner, Katarina Erlandsson, Therese Andersen, 
Susanna Bruzell, Anna Sönnberger, Susanne Kindeberg,  

Plats och tid:  Folkets hus 4 februari 2019 

 

Dagordning: Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Val av justerare Anna Sönnberger och Susanna Bruzell  

Föregående protokoll Lades till handlingarna  

Evenemang och medlemmar Ordföranden fått förfrågan om vad man får för medlemskapet i 
Byalaget. Enades om att Micke skulle ta fram en text att lägga ut på 
hemsidan som beskriver vad man får för medlemskapet. 

Eslövs byalagsråd Förmöte den 14 februari i Östra Strö mellan byalagen för att därefter ha 
möte med kommunen. Styrelsen tog ställning till fortsatt medverkan i 
Byalagsrådet. Lone och Görel uppfattar mötena som icke-konstruktiva 
och styrelsen beslutar att skriva till Byalagsrådet att Örtofta Byalag går 
ur rådet. Istället fokuserar styrelsen på bilaterala möten med 
kommunen och eventuellt andra byalag.  

Vårfintdagen  Vid förra mötet konstaterades att både Scouterna och Svenska kyrkan 
var intresserade av att delta. Beslutar att Vårfintdagen blir 27 april. 
Beslutar kalla Scouterna och Kyrkan till planeringsmöte den 28 februari 
kl. 18.30. Therese tar kontakt med Kyrkan och Micke med scouterna. 
  

Årets bybo  Styrelsen har tidigare diskuterat att låta byborna få föreslå årets bybo. 
Susanne lägger ut information om detta på facebooksidan. 

 

Årsmöte 2019 Beslutar att årsmötet ska hållas lördag den 13 april kl. 13.00.  Mötet 
inleds med en visning av Örtofta å-promenad. Beslutar även att bjuda in 
representant från Vattenrådet som kommer att berätta om Kävlingeån 
och hur man tar hand om och utvecklar ån. Susanna bjuder in. Susanne 
bjuder också in Stig Billqvist som har mycket bildmaterial från Örtofta. 
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Görel ordnar snittar. Lone skriver årsberättelse. Lone tar kontakt med 
valberedningen som tar kontakt med de som är uppe till omval. Micke 
meddelade att han ska flytta och att det därmed behövs en ny 
sekreterare. Medlemsregistret är inte uppdaterat. Görel kollar med 
Roger om hur man kommer in i Swish appen för att se vem som har 
betalt. Kollar också med Roger om vi kan använda ÖIS skrivare till anslag 
om årsmötet.  

  
Julmarknaden Om Byalaget gör saker genererar kostnader måste vi också ha intäkter, 

annars urholkas det egna kapitalet. Susanna har pratat med arrendatorn 
på Örtofta boställe som har sagt sig vara villig att upplåta sitt magasin. 
Susanna ska dubbelkolla med honom. Ett alternativ är att göra det på 
gårdsplanen utanför Folkets hus.  

Styrelsen var eniga om att man ska ha ambitionen att arrangera en 
julmarknad 2019 och beslutade att julmarknaden ska arrangeras på 
gårdsplanen utanför Folkets hus. Lone hör med Bella Tinghammar om 
hon kan kolla med kommunen för att få tillgång till gamla Folkets hus. 
Lone kollar med scouterna och med ÖIS om de är intresserade av att 
vara medarrangörer. Datum bestäms till 7 december. Alla i styrelsen 
kollar om det går att ordna fram tält. Lone skickar ut till tidigare 
utställare att det kommer att bli av. Katarina kollar vad för typ av 
tillstånd som krävs. Vid nästa möte ska arrangemanget planeras 
noggrannare. 

Ekonomi  Ekonomin är i balans.  
 
Övrigt Facebook: kommit förfrågan om att utöka byalagets facebookgrupp 

med Håstad och Lilla Harrie. Beslutar att det inte är Byalagets uppgift 
att ordna detta. 

  
 Yoga: kommit förfrågan om att ordna en yogagrupp i Folkets hus. 

Susanne hänvisar dem vidare till ÖIS. 
 
 Stationsområdet: Trafikverket har ansvar för området klipps längs 

spåret. Therese har pratat med Helen Nordin på kommunen om detta 
som ska kolla med Trafikverket så att det görs. Örtofta är inte 
inplanerad i Trafikverkets planer före 2021 för att ordna säker övergång 
i samband betkampanjen men även om Trafikverket inte har för avsikt 
att tänka på Örtofta spårområde innan 2021 så tycks de vara 
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"ovetande" om situationen om den (icke) handikappanpassade 
övergången. Därför återkommer Heléne med info om vad det finns för 
lagstöd att eventuellt luta sig mot för att ordna en bättre övergång, om 
än preliminär, snarast möjligt. 

  
Området där skolbussen lämnar dagisbarnen är inte upplyst vilket 
innebär olycksrisk. 

  
 Båtuppläggningsplats: Micke berättade att han blivit kontaktad av 

kommunekologen som vill inventera de båtar som ligger i Kävlingeån. 
Kommunen undrar om Byalaget är villig att hjälpa till att sprida 
information om detta vi hemsida och anslag. Styrelsen beslutade så. 
Micke tar kontakt med kommunekologen om detta.  

 
 Susanna påminner om tiden för ansökningar hos kommunen till 

utrustning till Folkets hus är den 31 mars.  
 
 
 
Nästa möte Nästa möte hålls den 2 april kl 18.30. Katarina fixar fika. 
 
 
 
Vid protokollet 

 

 .................................................................  
Michael Matz 

 

Justeras  Justeras 

 

 .................................................................   ............................................................  
Anna Sönneberg  Susanne Bruzell 


