
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 
 

     

Styrelse-och arbetsmöte  

Tid:   2014-06-04 19.00 -20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Valto Pedersen, Tove Haugen Pihl, Leif Magnusson, Eva Carlsson Nagy, Rolf 

Pihl, Arne Svensson, Eva Zander, Mats Nilsson, Lars-Åke Jönsson samt ordf. 

Magnus Jälminger från stadsbyggnadsnämnden.  

 

Anteckningar.  

 

1.  Mötet öppnades av Arne.  

 

2.  Dagordningen godkändes.  

 

3.  Genomgång av anteckningar från föregående möte.  

  

4.  Rapporter angående aktiviteter  

a) Planerade aktiviteter 

Byalagsträffen med Stadsbyggnadsförvaltningen 11 juni. 18.30. Eva CN, Tove. Vi frågar 

Sabrina och Johan om de också kan följa med.  

 

Magnus Jälminger informeras om förfallet av spritfabriken. Han lovar att be någon komma ut 

och besiktiga byggnaden för att ev. ålägga ägaren att laga rutor som är sönder.  

Vi pratar om utbyggnadsplanerna kring Ödåkra. Vi skickar med några frågor till Magnus som 

han ska kolla upp. Hur går det med nya gymnastikhallen vid Tofta? Blir det någon ”läktare”? 

Hur går det med utbyggnaden av de bostäder som är planerade? 

Finns möjlighet att sätta hundträckkorgar vid södra Rälsgatan, vid järnvägsövergången? 

Föreningen förde också fram behovet av ett planprogram för Spritfabriken och bort mot 

tidigare Norrlyckeskolan för att få en långsiktig strategi för hur området ska användas. 

Förslag från Magnus att bli pilot för att prova ”tagg”- system med kortläsare när biblioteket är 

obemannat. 

Busshållsplats ska byggas vid mattorget på Väla, vid ingång 6. 

 

b) Genomförda aktiviteter 

Invigning av gångvägen till Starke Tufves museum 29 maj. Ca 50 personer var med vid 

invigningen. 

 

5.  Medlemsläge och ekonomi 

 259 hushåll och av dessa har vi kontakt med 147 hushåll via mejl-adresser. 

 Vi har 15 hushåll mer i år i förhållande till samma tid förra året. 

 

6.  Ödåkradagen 6 september 

Att fundera på: 

Skaffa nytt tält 

Stor affisch 

Frukt och duk 

Slogan och reklam för föreningen 

Ta fram stipendiat 



Två bord (varav ett till Trafikverket) 

Göra reklam för vad vi har åstadkommit 

Tre ståbord 

 

 

7.   Att ta upp på nästa möte 

Planera för Ödåkradagen, besluta om stipendiat 

 

 

8.  Övriga frågor 

 

 

9.  Mötet avslutas 

     Nästa möte är den 6 augusti. 

 

Vid anteckningarna  

 

 

Eva Carlsson Nagy 

 
 


