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Rolf Jönsson, Harlösa Byalag
Bertil Erlandsson, Harlösa Byalag
Bo Svensson, Harlösa Byalag
Sven Åkesson, Örtofta Byalag
Ulf Nilsson, Hurva
Rustan Ligander, Marieholm
Sven Månsson, Marieholm
Anders Borgquist, Billinge
Håkan Håkansson, Billinge
Lotta Gunnarsson, Billinge
Anders Östman, Hurva
Sven-Erik Johansson, Östra Ströö

§ 1. Ulf Nilsson förklarade mö tet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Ulf läste också upp dagordningen som godkändes. Anders Östman utsågs att justera protokollet.
§ 3. Ulf läste upp rådets verksamhetsberättelse för 2009 som godkändes och lades till handlingarna.
§ 4. Till styrelseordförande för 2010 valdes Sven Månsson och till vice ordförande valdes Anders Borgquist.
Till sekreterare omvaldes Sven Åkesson.
§ 5. Rapporter från byarna
Harlösa
Bertil informerade om träffen med lokala politiker i april. Stormöte med alla kommunala politiker i Harlösa
sista helgen i augusti. 12-13 maj hålls ett öppet hus om Leader. Harlösadagen går av stapeln 6:e juni.
Leaderprojekt ”Fågelriket” går mot sitt slut och kommer att tas upp Lundlands styrelse inom kort. Projektet
omfattar totalt 1,5 miljoner varav 1/3 utgör ideellt arbete. Bertil informerade också om Eslövs 100årsjubileum 2011. I samband med Harlösadagen 2011 kommer det att bli ett större jippo och man hoppas
kunna locka även folk från Eslöv.
Billinge
Undersöker möjligheterna att anlägga en sjö där det idag finns sankmark. Kanske finns det också möjlighet att
ha en ”hälsans stig” i anslutning. Vid årsmötet såldes det fröer till solros och pumpa. Samtidigt utlystes en
tävling om vem som kan odla fram största växten. Skyltar håller på att tillverkas i form av nycklar. Dessa
kommer att sättas upp vid infarterna till byn. Styrelsen fortsätter arbetet på att få bort ett par ”skrotnickar” som
skräpar ner byn. Jobbar också vidare med att kunna köpa loss affärsfastigheten för att sen kunna arrendera ut
den som dagligvaruaffär. Hoppas också på att få till en enklare servering i anslutning till affären.
Örtofta
Betkampanjen avslutades i januari och nu har man lite andrum tills i september. På kraftvärmeverksfronten
intet nytt.
Marieholm
I Marieholm har man också fått Leaderpengar. 30.000 kr har tilldelats för att genomföra en förstudie till att
anlägga ett rekreationsområde söder om byn där det nu finns våtmarker i anslutning till Saxån. Man har också
fått igenom att tung lastbilstrafik inte är tillåten genom byn.
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Hurva
Årsmöte på Gästis gick av stapeln 16 mars. Jobbar på att få mer bullerskydd i samband med ombyggnaden av
E22. En ny chokladprovning är planerad efter det goda utfallet av ostprovning 2009. Besök gärna byns tre
matställen: Gästis, Pizzerian och MC -caféet.
Östra Ströö
Skolan är kvar och två nya hus byggs i byn! Årets whisky-provning var som vanligt trevlig och den
kommande växtbytardagen brukar vara årets höjdpunkt.
§ 6. Frågor inför mötet med Eslövs kommun 7 oktober 2010.
?? Tillståndsfrågan föll mellan stolarna vid mötet hösten 2009. Kommer att tas upp igen.
?? Bertil Erlandsson efterlyser enklare byaplaner i stället för de formella översiktplanerna .
?? Kommer också att ta upp den ständigt återkommande frågan om bättre fördelning av skattepengarna
mellan tätort och landsbygd, tex. 45/55 istället för nuvarande 10/90 eller 20/80.
§ 7. Övriga frågor
Inget rapporterades.
§ 8. Nästa möte b estämdes till den 30 september 2010 kl 19.00 i Hurva. Platsen återkommer vi till.
§ 9. Förklarade Ulf mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Sven Åkesson
Sekreterare

Anders Östman

2

