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Eslövs Byalagsråd    Protokoll  
2007-12-03 

     Flyinge 
     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 
 Sven Månsson, Marieholm 
 Olle Håkansson, Marieholm 
 Ulf Nilsson, 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. Bertil 
Erlandsson och Elna Hallin utsågs att justera protokollet. 
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 4. Kort information från byarna. 
I Harlösa kommer den nya idrottshallen att invigas i januari. Kommer att bli mycket fin! Arbetet med 
byaplanen fortskrider och ungdomarna i byn är mycket aktiva. Ett 20-tal ungdomar är flitiga i 
Undomsprojektet. 
Även i Marieholm är ungdomarna aktiva. Julmarknad går av stapeln kommande helg på sedvanligt vis. 
I Flyinge har hastigheten genom byn sänkts till 30 km/t vilket klart har haft en dämpande effekt på 
genomfartstrafiken. Återvinningsstationen har tyvärr "försvunnit" genom en konstig markförsäljning av 
Eslövs kommun. Sedvanlig julmarknad blir det även i år på Kungsgården. 
I Kungshult kan man som ny attraktion "fönstershoppa" för första gången. De tidigare problemen med hög 
hastighet på genomfartstrafiken kvarstår framför allt på stora vägen. Eslövs kommuns inventering av 
trafiksäkerheten verkar inte bli mer än en inventering och inger lite falsa förhoppningar att något skall 
hända. Än så länge har i alla fall inget hänt. 
I Örtofta är betkampanjen vid sockerbruket i full gång med hög trafikbelastning som följd. Planeringen av 
det nya kraftvärmeverket rullar på och att kunna stoppa bygget verkar svårt. Försening från den 
ursprungliga planen kommer det dock att bli. Scoutkåren håller sedvanlig julmarknad i Väggarp. 
I Hurva är hög hastighet runt dagiset ett problem. Uppfräschning av återvinningsstationen är beslutad och 
ett försök till tipsrunda kommer att bli vårens projekt för att bättra på byagemenskapen. 
I Östra Strö är sopstationen kvar och en trevlig ölprovning har varit höstens begivenhet. 
 
§ 5. Gunnar Petersson inleder informationen om Leader med en nulägesrapport. Eftersom Eslövs kommun 
förmodligen kommer att delas mellan två Leaderområden kommer några orter att hamna i gränslandet och 
måste ta ställning åt vilket håll man vill gå. Detta gäller främst Marieholm och Sven & Olle känner båda 
en tydligare dragning åt norr än åt söder. Hurva och Kungshult har inte hunnit fundera så mycket. Gunnar 
uppmanar samtliga att fundera på saken då vi måste ha bestämt oss senast under januari 2008. Till mötet 
med Eslövs kommun den 24 januari bör vi ha bestämt oss. 
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§ 6. Inför mötet med Eslövs kommun den 24 januari 2008 uppmanat Sven-Erik alla att fundera på frågor 
att ta upp. Bra att maila frågorna till Gunnar så sammanställer han det hela så att Cecilia & Co kan 
förbereda sig. 
 
§ 7. Ingen från Löberöd var närvarande så vi får återkomma angående deras Byavandring. 
 
§ 8. Inget övrigt som inte redan klarats av. 
 
§ 9. Nästa möte bestämdes till den 17 mars 2008 kl. 19.00 i Östra Strö. 
 
§ 10. Förklarade Sven-Erik mötet avslutat och Gunnar bjöd på kaffe, pepparkakor och äpplen. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Sven Åkesson  Bertil Erlandsson Elna Hallin 
Sekreterare 


