Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2001-11-29

Plats:

Fritidsgården i Hjärup

Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Tor Fossum, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund,
Rolf Lind, Helene Lundborg
Förhindrade: Marie-Louise C. Spanier, Ola Pantzar, Claes Elofsson, Pille-Mai Laas, Eva
Olsson, Margareta Tomasson Stern
§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justeringsman
Kjell Nilsson och Åsa Fridh valdes.

§3

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med tillägget att frågor angående medlemsavgift,
trafikfrågor och B-post skall tas upp under övriga frågor.

§4

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2001-10-30 uppläses och godkändes.

§5

Översiktsplanen
Kjell har utarbetat ett förslag till remissutlåtande till kommunen. Yttrandet går ej in på
detaljfrågor eftersom byalaget förväntas få möjlighet att återkomma i samband med den
fördjupade översiktsplanen, då det också funnits tid att få in fler synpunkter från de
boende och råden. Remissutlåtandet kommer att behandlas i byalagets kommande
nyhetsbrev. När utlåtandet getts in till kommunen är det dessutom en offentlig handling
som kommer att anslås på biblioteket.
Efter diskussion beslöt styrelsen godkänna förslaget till remissyttrande med följande
tillägg:
1) Om användningen av område 22 ändras måste man finna annan plats för den typ av
verksamhet, som nu bedrivs där.
2) Vi är inte övertygade om att ökad biltillgänglighet är avgörande för ett levande
centrum och avser därför undersöka Hjärupsbornas uppfattning i den frågan.
Byalagets yttrande inklusive nämnda tillägg framgår av bilaga 5:1
Styrelsen gav Rådet för Gator & kommunikation och Rolf Lind i uppdrag att undersöka
boendes inställning av biltillgängligheten till centrum.

§6

Råden
Åsa Fridh informerade om mötena den 7/11 och 22/11. Sju råd har kommit igång, se
bifogad bilaga 6:1. Ett informationsblad kommer att utarbetas där det framgår vilka råd
som idag finns och vem som är kontaktperson för respektive råd. De kommer att anslås
på alla offentliga platser.

§7

Inkomna motioner
Det har inkommit två ärenden med möjlighet till yttrande till kommunen.
1. Motion från Berit Lagergren, moderata samlingspartiet till kommunfullmäktige i
Staffanstorp om motionsslinga i Hjärup, bilaga 7:1.
2. Motion från bl.a Ingalill Bjartén beträffande Lommavägens anslutning till
Lundavägen, bilaga 7:2.
Styrelsen beslutade uppdra åt Rådet för Gator & kommunikation att i samråd med Rådet
för Miljö och grönområden ge sina synpunkter på dessa två ärenden till styrelsen före
den 15 januari.
Rolf Lind redovisar ett förslag till skrivelse till kommunen beträffande trafikfarlig
feldosering av Banvallsvägen mellan Prästkragevägens och Kamomillvägens utfarter.
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom skrivelsen och att den ska lämnas in som
skrivelse från byalaget, undertecknad av ordförande alt. vice ordförande samt
sammankallande i Rådet för Gator & kommunikation.

§8

Hemsidan
Tor, som är informationsansvarig, meddelade att det idag finns en tillfällig hemsida som
man når via www.staffanstorp.se. Thomas Lindborg hjälper oss att göra en hemsida som
kommer att finnas på en egen domän. Styrelsen ger Tor i uppdrag att på nästa möte
presentera planerna beträffande hemsidan, att undersöka möjligheterna att få
ekonomiskt stöd till byalagets nyhetsbrev samt att i januari gå ut med ett första
nyhetsbrev till alla hushåll i Hjärup.

§9

Politikersamarbete
Frågan har tagits upp om hur vi ska samarbeta och hur vi ska bevaka politisk
information samt aktuella frågor av angelägenhet. Frågan skjuts till kommande
styrelsemöte. Styrelsen beslutar att ge Marie-Louise Spanier i uppdrag att göra en
skriftlig begäran hos kommunen om att byalaget får bli en remissinstans i frågor som
rör Hjärup.

§ 10 Övriga frågor
Byalaget har följande organisations nummer: 846502-2153 och följande bankgiro
nummer: 5318-5849.
Medlemsavgift:
Frågor rörande medlemskort, inbetalningskort för medlemsavgifter,
medlemsregistrering, rekrytering av medlemmar i byalaget m.m. skjuts till kommande
styrelsemöte.
Trafikfråga:
På Banvallsvägen gäller idag högerregeln vilket medför olycksfallsrisker.
Styrelsen ger gator & kommunikations rådet i uppdrag att fördjupa sig i frågan och
återkomma till styrelsen med förslag till åtgärd.

B-post:
Åsa informerade om att byalaget har B-post vilket innebär att post med
föreningsstämpel kostar 3.40/st i porto. Knuts den Stores torg i Lund har byalagets
handlingar. Styrelsen ger Ola Pantzar i uppdrag att förvalta vår föreningsstämpel.
Julmarknad:
Det informerades om att någon form av julmarknad planeras till 15/12 av några
föreningar i Hjärup. Styrelsen uttalade intresse av att delta och beslöt att frågan tas upp
vid kommande styrelsemöte, då närmare information om arrangemanget skall ha
inhämtats och förslag tänkts ut om vad byalaget kan göra med kort varsel.
§ 11 Mötet avslutas
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat
Justeras:

Vice ordf. Kjell Nilsson
Vid protokollet:

Christina Rothman

Åsa Fridh

