Styrelsemöte 20210116
Närvarande: Ronny, Tove, Nada, Lena, Arne, Ingela
Mötets öppnade
Dagordningen fastställs
Genomförda aktiviteter:
o Arne och Ronny skulle skriva ihop en koncis sammanfattning av tidigare förslag om
utformning och ambition som fått stryka på foten. Vi hävdar krav som kan vara
realistiska att få igenom. Det sändes till de som är berörda i kommunen och på
Trafikverket samt andra som kan tänkas ha eller få inflytande. Vi beslöt göra en
sammanfattning av mötet med Alfred och Torgny för att ge det legitimitet.
o Arne och Ronny fortsätter på en hopkokt variant av våra synpunkter på järnvägens
påverkan.
o Ävenså en skrivelse rörande granskning detaljplan Ödåkra 1:76.
o Ingela har tagit kontakt med Skol och Fritidförvaltningen. Kan det bli möjligheter för
en möteslokal i den ombyggda Svensgårdsskolan. Hänvisades till enskilda rektor och
har mejlkontakt med rektor för Svensgårdsskolan. Avvaktar vidare besked med
tanke på läget med corona.
o Ronny har tagit kontakt med Maria och Monica nya Landsbygdsberedningen för att
upparbeta nya möjligheter och visa på att Byaföreningen är aktiv och vill driva
ärenden som rör Ödåkra. Landsbygdsberedningen har bjudit in till möte 20 jan 1213. Ronny deltar. Beredningen jobbar för fast tjänsteman för att sköta kontakt med
byar och landsbygd. Prio 1 enl ordf Monica Andersson 3.
o Arne har tagit kontakt med Jessica som är stadsantikvarie rörande förändringar i
bullerskyddsplaner
o Nada driver lokalfrågan vidare. Hon har haft kontakt med Finn,
Fastighetsförvaltningen, Tomas Ljung -Scouterna, Git Rahmström-utvecklare Vård
och omsorgsförvaltningen. Vi är inte nöjda med svaren vi får från kommunens olika
förvaltningar. Det känns som standardsvar. Förslag att vi går samman så många
föreningar i Ödåkra som möjligt som behöver tillgång till lokal såsom
byaföreningen, scouterna, pensionärsförening, boule-förening och kallar alla dessa
samt alla nejsägare som vi kontaktat till gemensamt möte så de får hänvisa till
varandra offentligt eller få idéer till lösning

Beslut:
o Vilken information ska gå ut gällande företagsmedlemskap i Byaföreningen och hur
ska detta presenteras på hemsidan. Bordlade fråga till nästa möte. Tove kommer ta
kontakt med Sabina för mer information inför beslutsfattande
o Nya mötestider för året – Ingela föreslår tider och lägger ut dessa på hemsidan
Planerade aktiviteter:
o Stipendiat ska utses i februari, vi har fått ett par nomineringar, Tove lägger ut en
påminnelse på Facebook
Övriga frågor:
o Camilla har avsagt sig alla styrelseuppgifter. Tove tar på sig att uppdatera på
Facebook
o Diskuterades Dufvestubbedag och Valborg vilket vi med tanke på den höga
smittspridningen av Corona i Helsingborg inte trodde på i år.
o Maria Albjär, verksamhetsutvecklare, Stadsledningsförvaltningen, hade inte
möjlighet att närvara men vi diskuterade Maria Albjärs frågeställning enligt
formulering nedan:
Finns det en önskan/ett behov av fritt wifi? Vart tror ni i så fall att fritt wifi skulle
ha störst nytta på er ort?

Vi önskade ett fritt wifi i stationsområdet med en omkrets på 500 meter från
stationen.
Anledning: Överensstämmer med kommunens önskemål i förslag till översiktsplan
om att ny bebyggelse bör planeras så att avståndet till buss och tåg inte överstiger
500 m. Skall man köpa biljett kan man hinna göra det på de 10 minuter det tar att gå
en halv kilometer.
Lämpligt för förslaget om ny hjulpark.
Vilka digitala tjänster ser ni ett behov/önskemål kring? Här får man lov att tänka
vitt och brett, som stad kan vi inte leverera tjänster som konkurrerar med den
privata marknaden utan här är vår ambition att utforska önskemål och utreda
hur vi kan hjälpa till att skapa möjligheter för detta.

Vi skall fundera på vilka andra tänkbara digitala tjänster vi efterfrågar. Personer
mellan 5 och 95 kan tillfrågas. Tjänster som hänger ihop med biblioteket och lokaler
där diskuterades
Mötet avslutades:
Nästa möte: 13/2 kl.10.00-11.30 på lekplatsen, Vildvinsgatan 15

