
Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag 190513  
Plats och tid: Folkets hus, måndag den 13 maj klockan 19.00.  

Närvarande: Tessan Andersen,  Susanna Bruzell, Sofia Dalholm, Ylva Gislén, Lone Mathiasson, Tommy 
Nilsson & Kristina Ottosson. 
Adjungerad punkt 1-5: Fredrik Hall 

1. Dagordningen fastställdes 

2. Görel Ingner och Susanna Bruzell valdes till justerare. 

3. Presentationsrunda nya styrelsen.  

4. Föregående protokoll föredrogs  (rapport från vårfintdagen, info om kontakt med  byalagen i 
omkringliggande byar) 

5. Fredrik Hall ska ta hand om översyn av byalagets Facebook- och hemsida. Han gör en första översyn och 
mailar Lone, kommande möte går vi gemensamt igenom innehåll och funktioner på i första hand hemsidan. 
Tessan tar med projektor. 

6. Status på arbetet med å-promenaden: Projektgrupp Syd upphandlade för att göra arbetet.  Helen Nordin 
ansvarig för projektet på Eslövs kommun. Internt möte på kommunen om projektet 16/5. Enligt 
bidragsvillkoren måste arbetet vara färdigställt  2020. Om pengarna inte skulle räcka till hela ”önskelistan”, 
viktigt att Projektgrupp Syd diskuterar prioriteringar med byalaget! Lone håller fortsatt kontakt med 
kommunen. 

7. Julmarknad 2019 blir 7 dec, kl  10-16. Tessan är huvudansvarig. I år blir platsen innertorget mellan gamla 
och nya Folkets hus, med ett antal tält. Tessan kollar vad scouterna vill sälja i form av mat (korv, 
krabbelurer?) och ÖiS del i arrangemanget (granförsäljning, inomhusloppis i gamla Folkets hus?). Ev 
matförsäljning som byalaget kan stå för diskuterades, vore bra med intäkterna från detta. Kan vi låna kittel 
från scouterna till glögg?  Susanna informerar kyrkan för ev samordning med julkonsert. Styrelsen beslutade 
att utställarna i år betalar 300 kr/bord. Lone hjälper Tessan att fixa inbetalningsformulär för utställarna. 
Närmare upplägg diskuteras vid nästa möte, när vi har bättre koll på vilka utställare som kommer. 

8. Farthinder på vägarna i byarna har dykt upp som en fråga i diskussion på Trillingbyarnas Facebookgrupp 
och engagerar många. Vad finns för möjliga lösningar? Lone tar kontakt med Olof Dahlgren, ordförande i 
vägföreningen för att undersöka möjligheten till ett gemensamt möte i frågan. 

9. Vad vill den nya styrelsen arbeta med/förnya/förändra/utveckla? Ledamöterna uppmanas att fundera till 
kommande möte. Suzanna uppmanar att ha Sparbanksstiftelsen (och andra stiftelser) i åtanke om det finns 
idéer som kostar. Lone tar kontakt med Jakob Bennett för att se om han som stor markägare kan komma 
prata om sin verksamhet, inte minst med tanke på dammprojektet mellan gamla järnvägen och Kävlingån. 

10. Görel redogör för det ekonomiska läget: ca 60 medlemmar hittills för 2019 året, god balans på kontot. 
Susanna föreslår permanenta skyltar på byarnas anslagstavlor med byalagets SWISHnummer och anmodan 
att bli medlem. Görel kollar med banken om SWISHlogga. 



11. Inga övriga frågor. 

12. Kommande styrelsemöte blir den 24 juni, med fokus på hemsida och julmarknad. Lone fixar fika! 

13. Mötet avslutas.  

Vid protokollet: 

Ylva Gislén 

Justeras: 

Susanna Bruzell   Görel Ingner 


