
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 
   

Styrelse-och arbetsmöte  

Tid:   2014-08-06 19.00 -20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

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

Svensson, Robert Malmsjö, Eva Zander, Lars-Åke Jönsson, Åke Fagerberg.  

 

Anteckningar.  

 

1. Mötet öppnades av Arne.  

2.  Dagordningen godkändes.  

3.  Genomgång av anteckningar från föregående möte.   

4.  Rapporter angående aktiviter 

a) Planerade aktiviteter 

b) Byalagsträffen med Stadsbyggnadsförvaltningen 11 juni. 18.30. Eva CN, Tove var där och 

blev informerade om att staden har avsatt 5 miljoner kronor för förbättringar i ytterområdena.  

De ber oss skicka in förslag på åtgärder.  

 

5.  Medlemsläge och ekonomi 

 3 nya medlemmar sedan förra mötet. 

 

6.  Ödåkradagen 6 september 
Skaffa nytt tält – finns i Hasslarp, Robert åker ut och köper 

Stor affisch – det här har vi gjort – Arne gör förslag, Robert fixar Örf-text som vi ska sätta på 

tältet 

Frukt och duk – Eva Z och Tove tar skål och Tove köper frukt 

Elanslutning – Arne ordnar 

Slogan och reklam för föreningen – vi tänker till nästa möte 

Två bord (varav ett till Trafikverket) 

Tre ståbord – Arne fixar 

 

7.   ÖrF-stipendiet 

Beslut om årets stipendiemottagare redovisas i separat bilaga som är konfidentiell tills 

stipendiet utdelats. 

 

8.  Övriga frågor 

Med anledning av det som händer runt Spritfabriken informerar vi varandra om vad vi vet. 

Öresundskraft har gjort en inspektion av eltransformatorer. Dessa står helt öppna och 

tillgängliga och har börjat rosta. Risken är stor att ”inkräktare” på Spritfabriksområdet kan få 

el på 6000 volt i sig. Öresundskraft säger att just nu är det ingen akut situation. Allt är låst. 

Dock har det uppmärksammats av bybor att det förekommer aktiviteter i ”Spritanområdet” 

varje dag. Vi bör vara observanta och rapportera allt vi ser för att kommunen ska ta problemet 

på allvar. 

 

9.  Mötet avslutas 

     Nästa möte är den 3 september. 

 

    Vid anteckningarna  

 



    Eva Carlsson Nagy 


