Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening tisdagen den 12 juni 2018 i
Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Lena Bergström, Marie Malmqvist, Rolf Crona,
Arne Holmgren, Alexandra Granemark, Kenneth Dagérus och Christer Nilsson.
§1
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Förslaget till dagordning utdelades och fastställdes.
§3
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Alexandra Granemark.
§4
Protokollet från föregående möte den 19 april 2018 gicks igenom och lades till handlingarna.
§5
Rapporter
- Anteckningarna från Byavandringen med 33 deltagare den 15 maj har erhållits från
kommunen. Konstaterades att anteckningarna speglar vad som togs upp. Se vidare bilaga till
detta protokoll.
- Nationaldagsfirandet genomfördes på sedvanligt sätt och i fint väder. 34 personer deltog i
frukostbuffén, då också 21-lotter såldes.
- Samarbetsgruppen ”Rädda landsbygdsskolorna” hade politikerutfrågning den 26 april. Det
redovisades att 1300 barn går i skolor i tätorten och 250 finns i landsbygdsskolorna.
Diskussionerna handlade bland annat om vikten av kvalité i undervisningen, behöriga lärare,
landsbygdens förtjänster och kostnader förknippade med skollokaler. Det kommer inte att
hända mycket mer beträffande landsbygdsskolorna före valet. Förstudien avseende
Västerstad-Östraby ska presenteras i oktober.
- Försäljningen av medlemskort fortgår. F.n. har ca 60 medlemskort sålts för 2018.
§6
Kommande arrangemang
- Midsommarfirandet på Gästis planerades. Annonsering har gjorts på Facebook och
hemsidan och affischering skall göras kommande dagar. Marie Malmqvist ansvarar för lotteri
omfattande 100 + 100 lotter.
Bert Elofsson kommer och spelar kl 13.00 och Frosta folkdanslag har uppvisning kl 14.00.
Stommen till majstången tas till platsen av Agne Håkansson och Christer Nilsson. Beslöts att
vi klipper grönt till stången den 21/6 med samling på Emaus kl 18.00.
Lena Bergström ordnar saft och glasstrutar för utdelning till barnen.
- I samarbete med Hörby teatersällskap ges föreställningen ”Den osynliga väggen” på
Möllagården den 9 oktober kl 19.00. Bygdeföreningen ansvarar för kaffeservering (kaffe +
kakor) i pausen. Närmare planering av detta görs på kommande styrelsemöte.
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- Stubbaracet går av stapeln den 8 september. Beslöts att vi anordnar ett tombolalotteri
omfattande 1600 lotter, samt säljer en lottring om 200 lotter på Bonnafesten där vinsterna
utgörs av två inträden till teaterföreställningen ”Den osynliga väggen”.
Beslöts vidare att medverka med en annons i Stubbaracets program, där vi flaggar för våra
arrangemang ”Tårtkalaset” den 18 september och ”Den osynliga väggen” den 9 oktober.
§7
Inkomna skrivelser
Meddelades att ABF har skickat en folder där man beskriver vilka typer av arrangemang och
verksamheter man kan stötta.
§8
Skötsel av blomfaten i byn
Bestämdes att för vattningen sommarveckorna ansvarar följande personer:
Ingrid
17, 18, 22, 38
Christer N
19, 26, 30, 36
Blomfaten vid riksväg 13
Mikki
24, 27, 32, 35
Krister J
20, 28, 33, 39
Lena
21, 25, 31, 37
Agne
23, 29, 34, 40
Kenneth
Alla veckor
Blomfat SÖ infarten
Olof o Stefan J
Alla veckor
Blomfat sopstationen
Hasse, Arne o Krister J
Alla veckor
Blomfat Oderupsvägen
§9
Övriga frågor
- Ordf. informerade om att Crister Nilsson, Östraby 9117 skänkt en svensk flagga till
Bygdeföreningen.
- Hörby kommun har beviljat gruppen som arbetar med ”Oderupsboken” ett bidrag på 14772
kr till slutredigering och tryckning av boken.
§ 10
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 13 september 2018 kl. 19.00 i föreningslokalen.
Marie Malmqvist ansvarar för fikat.
§ 11
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare

Justeras

Ingrid Persson
Ordförande

Alexandra Granemark
Protokollsjusterare
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Minnesanteckningar
Mötesdatum

2018-05-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Deltagare

15 bybor, 8 politiker och 10 tjänstemän

Anteckningar byavandring i Östraby
Kommunen börjar med att besvara de tre inkomna frågeställningarna och det förs en diskussion
kring dessa frågor på mötet. Det lyfts även två nya frågor på mötet.
1. Bra om vi får svar på vår skrivelse som lämnades till kommunen i mitten av april 2018
angående buss 330.
Strategisk Planarkitekt informerar om att trafikverket som är väghållare och Skånetrafiken gjort en linjestudie,
och konstaterat att hållplatsen uppfyller kriterierna för upprustning och tittar just nu på två olika förslag på att
göra om hållplatsen. Byggnation är aktuell 2019. Skånetrafiken anser inte att det är realistiskt att dra in turen i
byn, dels på grund av tidsfördröjningen det skulle innebära, men också på grund av att det inte är
framkomlighetsmässigt möjligt enligt entreprenören som har provkört sträckan.
Boende påpekar att det är svårt för t.ex äldre att ta sig till busshållplatsen. Bybor påpekar att de inte vill ha
busshållplatsen på väg 13. Byn undrar även vad Skånetrafiken har för argument för att inte kunna köra igenom
byn. Det efterfrågas vad som står i utredningarna som Skånetrafiken gjort. Det framförs även att de som bor i byn
inte får åka närtrafik. Det behövs även parkeringsmöjlighet vid väg 13 om man ska ha busshållplatsen vid väg
13. Finns det någon utredning om hur många som åker från busshållplatsen och vad det skulle innebära med en
ändring så att bussen går inom Östraby? Strategisk planarkitekt informerar om att vid senaste mätningen var det
2 573 resenärer per månad som steg på mot Hörby och 373 resenärermot Sjöbo. Kommunen tar med sig frågorna
till Skånetrafiken igen.
Påpekas att det står fel på kommunens hemsida att man kan få närtrafik om man har mer än 2 km från
busshållplatsen, Det blir fel då det är fågelvägen man menar och det går inte att gå fågelvägen. Kommunen har
efter mötet kontrollerat informationen på hemsidan och konstaterar att det nu inte står något om vilka avstånd
som gäller, utan hänvisas till kartan med närtrafikområdena.
Kommunstyrelsens ordförande säger att de kan bjuda in till ett möte med Skånetrafiken och politiker i Regionen i
Östraby.
2. Vad gör kommunen åt att vissa
a) tomter blivit mer soptipp/skrotbilsupplag än trädgårdstomt?
Bygg- och miljöchef informerar om att när det gäller nedskräpning så har miljönämnden tillsyn men även
byggnadsnämnden, och kan förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder. Skrotbilar är speciella, och kan ta lite
längre tid, eftersom det regleras av speciell lagstiftning och det finns speciella krav på att ägaren ska eftersökas.
Det är dock problem i vissa fall med att vi inte kan nå ägaren av en fastighet om de inte tar emot post, inte har
någon känd adress, eller är dödsbon som är komplicerade och ibland omöjliga att delge beslut.
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b) hus är ständigt pågående byggobjekt?
Bygg och miljöchef informerar om att när man har bygglov, har man 5 år på sig att slutföra bygget, och fastigheten
räknas då som byggarbetsplats. Har man inte bygglov för åtgärderna, kan byggnadsnämnden ingripa med
föreläggande om att söka lov och eventuellt vidta åtgärder.
Flera representanter från byn framför att det finns många fastigheter som man framfört klagomål på, men man
inte tycker att det händer något.
Bygg- och miljöchef och Bygglovsarkitekt informerar om att de klagomål som kommer in tittar vi
på och gör en bedömning om vad vi kan och behöver vidta för åtgärder. Vi har flera pågående
ärenden i byn, vissa är dock svåra att komma vidare med då det är svårt att komma i kontakt med
ägarna om ägarna är dödsbon kan det också vara komplicerat att delge beslut i vissa fall.
Informerar om att det finns möjlighet att anmäla specifika ärenden efter mötet, eller om man vill
vara anonym så kan man ringa eller skicka brev till Bygg & miljö.
3. Har kommunen någon plan för fiberutbyggnaden i kommunens södra delar?
KLF samordnar frågor om bredband. De informerar om att Sjöbo teleservice erbjuder byn Östraby bredband.
Omlandet erbjuds inte bredband för närvarande.
En boende påpekar att Telia lagt sig i och fördröjt arbetet. Vi tar med oss frågan och undersöker hur det ligger till
med omlandet. KSO informerar om att KS följer arbetet, men att det är fri företagsamhet.
En ny fråga om avloppslukt i Östraby från kommunens pumpstation lyfts på mötet
Det är flera i byn som känner lukten någon gång i månaden.
Mittskånevatten meddelar att förra året hade de ett antal tillfällen då det var problem med fläkten men efter det
har de inte fått någon indikation på att problemen kvarstår. Mittskåne Vatten meddelar även att de kommer att
titta på om det finns några ytterligare åtgärder som man kan vidta för att förebygga problem med lukt från
avloppet i Östraby.
En fråga om man får hålla djur i byn, lyfts på mötet.
Bygg- och miljöchefen informerar om att det regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och att det krävs
tillstånd för att hålla djur inom detaljplanerat område. Att det krävs tillstånd innebär att man kan få tillstånd
om miljönämnden bedömer att det är lämpligt, ett tillstånd till djurhållning kan förenas med villkor, och ofta får
grannar möjlighet att yttra sig innan beslutet fattas.
Utdrag ur de lokala hälsoskyddsföreskrifterna:
”5 §

Tillstånd krävs av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. giftorm,
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Sådant tillstånd får förenas med
särskilda villkor för att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa vid
djurhållningen.”
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Bifogat finns markerat på karta vilka områden i Östraby som berörs av detaljplan, det finns inga beslutade
områdesbestämmelser i Östraby. Däremot så är hela Östraby samlad bebyggelse vilket påverkar vad som kräver
bygglov, även om det inte krävs tillstånd för att hålla djur.
Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadschef:
Åsa Ratcovich, asa.ratcovich@horby.se,
0415-37 82 05.
Minnesanteckningar sammanställda av:
Ida Persson
Bygg- och miljöchef
Justerade av Mattias Präntare, kommunikatör

Bilaga: Översiktsbild av områdens om berörs av detaljplaner.

