
Föreningen Ödåkraregionens Framtid  
  

      

Styrelse-och arbetsmöte   

Tid:    2015-11-03 19.00 -20.30   

Plats:   Scoutlokalen   

Närvarande:        Tove Haugen Pihl, Arne Svensson, Eva Carlsson Nagy, Eva Zander, Robert     

Malmsjö, Leif Magnusson, Rolf Pihl, Valto Pedersen samt ytterligare 5 medlemmar. 

  

Anteckningar.   

  

1. Mötet öppnades av Eva Z.  

  

2. Dagordningen fastställs.  

  

3. Tillbakablick på anteckningar från föregående möte.  

  

4. Aktiviteter  

Järnvägsgruppen redovisar delar av det som tagits med i synpunkterna till Trafikverkets Järnvägsplan och 

Helsingborgs Stads detaljplan. Samma skrivelse kommer att skickas till båda parterna. Föreningen kommer att 

arbeta för att utbyggnaden ska bli så bra som möjligt. Föreningen avvaktar återkoppling från Trafikverket på 

inskickade synpunkter. Vi pratar om hur vi ska engagera fler Ödåkrabor i frågan.  

   

5. Kommande aktiviteter   

Årsmötet – den 15 mars – förslag finns på att bjuda in representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen/nämnden 

och informera oss om detaljplanen. Arne tar kontakt med John Hellman, 042-10 47 40 

 

Valborgsbål - Vi behöver någon som står för tillståndet och kollar säkerheten kring elden. Vi behöver ett namn 

senast till nästa möte i februari. 

 

Duvestubbedagen - Det har bildats en kommitté vilken har ett planeringsmöte den 21 januari. Leif informerar om 

planerna vid nästa månadsmöte. 

 

6. Medlemsläge och ekonomi – 136 hushåll har betalt in för 2016. 

  

7. Kalendrar 

Ca 5 finns kvar om någon önskar köpa, 80 kr.  

   

8. Slogan 

Vi fortsätter tänka på slogan för föreningen samt även på vilket namn vi ska ändra föreningen till byalag eller 

byaföreningen. Beslut nästa månad. 

 

9. Övriga frågor.  

Folktandvården flyttar och föreningen vill föreslå att lokalen ska användas som samlingslokal. Rolf skriver 

en skrivelse till kommunen som han tar med till nästa möte. 

 

Torget ser tråkigt ut och det har förfallit. Tove kontaktar Kommunen. 

 

Den 5 juni ska det genomföras en nostalgisk dag vid Flenninge mölla och bland annat ska vi ha ett 

veteranbilsrally med en kontrollplats utanför scoutlokalen. Leif vill veta om föreningen är intresserade av att 

delta som kontrollant. Föreningen är intresserad och ställer gärna upp.    



Valberedningen arbetar på att fylla posterna till valen på årsmötet.    

 

Nästa styrelsemöte tisdag den 2 februari 2016.  

  

Vid anteckningarna  

  

  

Eva Carlsson Nagy  


