
 
Eslövs Byalagsråd    Protokoll  

2007-09-04 
     Kungshult 
     Sid 1 (2) 
 
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 
 Leif Lindgren, Löberöd 
 Mattias Nilsson, Löberöd 
 Irene Pupros, Hurva  
 
§1. Sven-Erik Johansson förklarade mötet öppnat, läste upp dagordning samt hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
§2. Sven-Erik Johansson valdes till ordförande för mötet och Sven Åkesson valdes till sekreterare. Sven 
Månsson och Rolf Jönsson utsågs att justera protokollet. 
 
§3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§4. Ingen från Stehag var närvarande och mötet utgick från att vandringen blir av som planerat. Sven-Erik 
tar kontakt med Stehag och kollar upp vad som händer. 
 
§5. Kort information från byarna. 
I Flyinge har man just avslutat ett projekt med att skapa lokala arbetstillfällen. Avtal med Lunds och 
Eslövs Kommuner har tecknats om att placera personer i arbetsträning i Flyinge genom Bygdebolagets 
försorg. Hushållsnära tjänster passar bra in och några personer arbetar redan med detta. Vidare har man fått 
en ny chef på Flyinge AB Planer finns också på  ett hälsoprojekt och en frivilligcentral. 
I Hurva är bildandet av en byaförening igång. En styrelse är bildad och ett första mötet kommer att äga 
rum inom kort. 
I Kungshult har man invigt en nya boulebana och mycket folk var närvarande. Cykelturer i nejden sker 
onsdagar för dom som vill röra på sig. En blomsterbytaredag kommer att arrangeras och festgruppen är 
väldigt aktiv. 
I Löberöd blev byavandlingen med bland annat Eslövs Kommun under våren 2007 inte av på grund av 
dålig stämning i byn. Arrangemanget kommer istället att äga rum våren 2008. Nya vindkraftverk håller på 
att sättas upp nära bebyggelsen, 6 stora möllor kommer att sättas upp och detta diskuterar livligt i byn. 
Hälsostigen är populär liksom olika arrangemang i Hantverksgården. För första gången fick 
midsommarfirandet ställas in på grund av dåligt väder och stången kom aldrig upp. 
För Harlösas del informaerade Rolf Jönsson om de stundande festligheterna Harlösa nejden förr och nu. 
Ett stort antal aktiviteter kommer att äga rum kommande helg 8 september. Vidare fortskrider arbetet med 
byaplanen som planerat och en ungdomssektion till byaföreningen är bildad och skall börja sin verksamhet 
under hösten. 
I Örtofta börjar snart betkampamjen och därmed rullar transporterna igång på bland annat väg 104. Sven 
Åkesson informerade kort om planerna på byggandet av ett bioeldat kraftvärmeverk i Örtofta. 
Återvinningsstationen i Ö Ströö var på väg att läggas ner men räddades tillfälligt av Merab. Inget övrig 
rapporterades. 
I Marieholm har en hel del aktiviteter i sin ungdomssektion. Poolparty vid badet har varit populära under 
sommaren och utökat öppethållande på återvinningscentralen noterades. Avslutningsvis har nya väg 17 
öppnats och invigts under sommaren, på gott och ont men kanske mest på gott. 
§ 6. Uppdaterade mötet respektive e-postadresser på en lista. Sven Åkesson lovade att framöver maila ut 
protkollen. 



§ 7. Informerade Gunnar Petersson om Leader och LAG Kävlingeådalen. Lunds och Kävlinge Kommuner 
är positiva medan Lomma och Sjöbo har tackat nej. En förfrågan har gjorts till Staffanstorps Kommun och 
man är positiva och intresserade. Eslövs Kommun har vårt att bestämma sig då planer finns på ett 
leaderområde runt Ringsjön. Besked kommer dock att lämnas senast 14 september. Noteras kan att 
samtliga medlemmar i EBR är positiva till LAG Kävlingeådalen och Gunnar uppmanade alla att trycka på 
sina lokala politiker i frågan. 
 
§10. Nästa möte bestämdes till 3 december 2007 kl. 19.00 i Flyinge. 
 
§11. Förklarade Sven-Erik mötet avslutat och Elna Hallin bjöd på kaffe och nygräddad äppelkaka med 
äpplen från grannens äppelträd. Mycket gott. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Sven Åkesson  Sven Månsson  Rolf Jönsson 
Sekreterare 


