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Eslövs Byalagsråd    Protokoll  
2009-11-26 

     Biblioteket Marieholm 
     Sid 1 (2) 
 
Närvarande: Rolf Jönsson, Harlösa Byalag 
 Sven Åkesson, Örtofta Byalag 
 Ulf Nilsson, Hurva 
 Rustan Ligander, Marieholm 
 Sven Månsson, Marieholm 
 Anders Borgquist, Billinge 
 
 
§ 1. Ulf Nilsson förklarade mötet öppnat, läste upp dagordning samt hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2. Rustan Ligander utsågs att justera protokollet. 
 
§ 3. Rapport från byarna. 
Marieholm 
Årets julmarknad kommer att gå av stapeln 6 december. Ett antal knallar kommer att deltaga och Storgatan 
kommer att stängas av. Efter ombyggnaden av Väg 17 kan man konstatera att belysningen vid infarterna är 
dålig och bör förbättras. 
Billinge 
Anders berättade att byn saknat byaförening och lokala politiker och känt sig som en bortglömd hörna av 
Eslövs Kommun. Hösten 2009 startade man därför en byaförening och det första man tog tag i var att försöka 
väcka liv i den nedlagda affären. Man jobbar också med att bilda en ekonomisk förening som skall kunna ta 
över affärsfastigheten och sedan arrendera ut rörelsen. Den första byafesten på länge hölls i oktober med 
mycket bra respons från byborna, över 150 personer deltog. Föreningen har även gått ut och uppmanat byns 
fastighetsägare att sköta sina fastigheter, städa, röja bort skräp, mm. 
Örtofta  
Årets betkampanj är i full gång med allt vad det innebär av bettransporter, rök och lukt. Planeringen av det 
stora kraftvärmeverket verkar ha gått i stå då miljödomstolen underkänt lokaliseringen. För tillfället händer 
inte så mycket. 
Harlösa 
Arbetet med Leaderprojektet som det informerades om vid förra mötet, går framåt som planerat. Byalagets 
styrelse har alldeles för hög medelålder och man jagar nu nya ledamöter, helst yngre. Rolf, Bertil och Ulf har 
suttit alldeles för länge och vill dra sig tillbaks. Rolf lämnade fram en remiss som han fått av Eslövs kommun 
där man föreslår ett nytt naturreservat vid Eslövs allmänning. Möte hade inga synpunkter och Ulf N ombads 
att framföra detta till Eslövs kommun.  
Hurva 
Hastigheten förbi byns dagis är sänkt till 30 km/h, bra. Nya busskuren vid E22:an blåste bort vid senaste 
stormen men en ny är förhoppningsvis snart på plats. 
 
§ 4. Frågor inför mötet med Eslövs kommun 5 november 2009 

?? Eslövs kommun bör ställa krav på Ebo så att nyproduktion av fastigheter och tomter även kommer 
byarna till del. 

?? Byaföreningarna bör ha rabatterade tillståndsavgifter då man arrangerar allmänna tillställningar. Idag 
betalar man full avgift. 

 
§ 5. Övriga frågor 
Inget rapporterades. 
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§ 6. Nästa möte bestämdes till den 18 mars 2010 kl 19.00 i Billinge. Platsen är ridhuset i Billinge, 2:a 
våningen. 
 
§ 7. Förklarade Ulf mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Sven Åkesson  Rustan Ligander 
Sekreterare 


