
 
Eslövs Byalagsråd    Protokoll Årsmöte 

2007-03-21 
     Marieholms Brandstation 
     Sid 1 
 
Närvarande: Bertil Erlandsson, Harlösa Byalag 
 Rolf Jönsson, Harlösa Byalag 
 Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling 
 Sven Åkesson, Örtofta Byalag 
 Sven-Erik Johansson, Östra Strö 
 Elna Hallin, Kungshult 
 Birgitta Petersson, Kungshult 
 Sven Månsson, Marieholm 
 Olle Håkansson, Marieholm  
 
§1. Sven-Erik Johansson förklarade mötet öppnat, läste upp dagordning samt hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
§2. Sven-Erik Johansson valdes till ordförande för mötet. 
 
§3. Sven Åkesson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§4. Sven Månsson och Rolf Jönsson utsågs att justera protokollet. 
 
§5. Sven-Erik Johansson omvaldes till ordförande i ett år. Elna Hallin valdes till vice ordförande i ett år. 
Sven Åkesson omvaldes till sekreterare i ett år. 
 
§6. Rådets verksamhetsberättelse för år 2006 lästes upp av Sven-Erik. 
 
§7. Byavandringen i Löberöd kom ej till stånd på utsatt tid. Eftersom Leif Lindgren ej var närvarande på 
årsmötet får vi återkomma i frågan. 
 
§8. Kort information från byarna. 
I Harlösa har man haft möte med föreningarna på orten samt lokal träff med de lokala politikerna. Man 
arbetar vidare med sin lokala byaplan som bl.a. innefattar mer aktiviteter i ett ungdomhus. Avslutningsvis 
har man haft 100 eller 101-års jubileum i järnvägsstationen och man är mycket glada över sin nya fina 
sporthall. 
I Örtofta är fortfarande den stora frågan planerna på ett stort kraftvärmeverk i anslutning till sockerbruket. 
I Kungshult bildade man formellt sitt byalag i mars 2007. Välkomna säger vi från EBR:s sida. 
Grannsamverkan mot brott är den första viktiga frågan man driver. 
I Flyinge har Flyingeboken var klar ett tag, mycket fin. Vidare pågår ett ESF-projekt, planerar man för ett 
ekomuseum, har man haft möte med byaalliansen i Lunds Kommun, kommer man att ha möte med Eslövs 
Kommun och Vägverket för att försöka lösa problemen med de många bettransporterna på väg 104. 
Avslutningsvis har man planer på att ge ut en Byatidning i tryckt form. 
I Östra Strö är det skolan och hastighetsbegränsningarna som diskuteras. 
 
§9. Uppdrog mötet åt Sven Åkesson och Gunnar Petersson att se över och uppdatera våra protokoll på 
hemsidan. Informerade Gunnar Petersson om Leaderprojekt Kävlingeådalen. 
 
§10. Nästa möte bestämdes till 4 september kl. 19.00 i Kungshult. 
 
§11. Förklarade Sven-Erik mötet avslutat och Marieholmarna bjöd på kaffe och kakor. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Sven Åkesson  Sven Månsson  Rolf Jönsson 
Sekreterare 


