
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2002-02-12 
 
 
Plats:  Fritidsgården i Hjärup 
 
Närvarande: Marie-Louise C. Spanier, Kjell Nilsson, Ola Pantzar, Christina Rothman,  

Tor Fossum, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Rolf Lind, Helene Lundborg, 
Margareta Tomasson Stern  

Förhindrade: Claes Elofsson, Pille-Mai Laas, Eva Olsson,  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie-Louise C.Spanier hälsar styrelsen och rådsrepresentanterna 
välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 
§ 2 Val av justeringsman  
 Ingegerd Höglund valdes. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Christina Rothman. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen med ändringen att §9 aktiviteter ingår under  
§7 verksamhetsplanen.  

 
§ 5 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll från 2002-01-14 godkändes. 
 
§ 6 Information från råden; IT, Fritid, Information, Skola & Barnomsorg 

IT-rådet representerades av Lennnart Arvidsson 
Rådet har arbetat med bredbandsfrågan. Hjärup är idag splittrat med tre telestationer. De 
äldre delarna opererar under huvudstationen och har därför idag redan tillgång till 
bredband, medan möjligheterna är begränsade i övriga delar. IT-rådet kommer att gå ut 
med en intresseanmälan till samtliga hushåll där 300 hushålls underskrifter behövs för 
att ha någon möjlighet att påverka Telia till att bygga ut bredband till alla. 
 
Informationsrådet representerades av Tor Fossum 
En hemsida håller på att utarbetas där all information angående byalaget kommer att 
finnas tillgänglig. Adressen är www.hjarup.nu. 
Ett nyhetsbrev från byalaget planeras att vara klart under mars månad och ska därefter 
delas ut till samtliga hushåll. Nyhetsbrevet planeras att utkomma fyra gånger per år. 
Ett informationspaket, Hjärupspaketet till alla hushåll planeras.  

 
Fritidsrådet representerades av Jan Manshed 
Har för tillfället koncentrerat sig på ungdomar och kommer att dela ut en enkät för att 
på så sätt få veta vad ungdomar i Hjärup vill göra på sin fritid. Då rådet har ett brett 
område med få representanter så föreslog styrelsen en sammanslagning av fritidsrådet 
och kulturrådet. 



Skola & Barnomsorgs rådet representerades av Ann-Marie Thor 
Rådet träffas den 2:a måndagen varje månad. Deras mål är följande: 
1. Bli en kommunikationskanal mellan politiker/tjänstemän och vuxna/barn i Hjärup.  
2. Verka för en bra skola och barnomsorg  
3. Verka för mångfald/alternativ inom skola och barnomsorg.  
4. Bli, via Hjärups byalag, en remissinstans i barn- och ungdomsfrågor. 

  
Rutiner styrelse/råd 
Följa tidigare beslut att inkomna skrivelser delegeras till berört råd. Att samtliga 
skrivelser går via styrelsen. Att det är styrelsen som avger det formella yttrandet 
gentemot kommunen. Att styrelsen kan ge ett råd i uppdrag att inkomma med ett 
yttrande. 
 

§ 7 Verksamhetsplanen och Aktiviteter 
Verksamhetsplanen, bilaga 1 
Marie-Louise C.Spanier har utarbetat ett utkast på verksamhetsplan. Åsa Fridh 
förmedlar verksamhetsplanen till råden. Samtliga yttranden ska in till Marie-Louise 
C.Spanier före den 3 mars 2002. 
 
Aktiviteter 
Åsa Fridh har ett antal idéer på aktiviteter som byalaget kan genomföra under året. 
Syftet är att synas i Hjärup och att öka medborgarnas intresse för att bli medlemmar i 
byalaget. 
 
Carl-Magnus från arkeologiska institutionen i Lund föreläsa om utgrävningar i 
Uppåkra den 24 september kl:19.00.  
 
Nils Lewán föreläser om bygden kring Hjärup den 20 mars kl:19.00.  
 
Jubileumsboken. Josefine Lärn-Nilsson vill gärna föreläsa när boken är skriven någon 
gång under hösten. Idag sökes personer med lång erfarenhet av Hjärup och dess historia. 
  

§ 8  Skrivelser och inkomna motioner 
Det har inkommit tre skrivelser och en motion. 
 
Skrivelse angående Lommavägen, bilaga 2 
Skrivelsen har förberetts av rådet gator & kommunikation. Skrivelsen justeras 
omgående och godkändes därmed av styrelsen.  
 
Skrivelse angående posten, bilaga 3 
Marie-Louise C.Spanier har förberett en skrivelse angående postlådornas placering i 
Hjärup. Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen. 
 
Skrivelse angående Banverket, bilaga 4 
Styrelsen beslutade att ge rådet gator & kommunikation i samråd med Ingegerd 
Höglund i uppdrag att upprätta en skrivelse till banverket.  
 
Motion angående motionsslinga, bilaga 5 
Miljö & Grönområdet har inkommit med ett svar på en motion från Berit Landgren 
gällande motionsslingor i Hjärup. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen och ger 
ordförande i uppdrag att förmedla den vidare till kommunens berörda parter. 
   



§ 9 Årsmötet 
Styrelsen ger följande uppdrag till nästa möte den 19 mars: 
Kjell Nilsson tar fram ett förslag till ändring av stadgarna.  
Marie-Louise C.Spanier upprättar en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan.  
Ola Pantzar gör en ekonomisk redovisning för 2001 samt budget för år 2002. 
Åsa Fridh bokar skolans lokaler. 
Marie-Louise C.Spanier kontaktar valberedningen för kandidatlista. 
Övriga årsmötesfrågor bordlägges till kommande möte den 19 mars. 
 

§ 10 Medlemsregistret 
Eftersom byalaget är en ideell förening är det tillåtet att upprätta ett medlemsregister i 
en databas. Vederbörande måste dock informeras om att de kommer att registreras. 
Christina Rothman ändrar anmälningsblanketten för ändamålet. 

 
§11 Övriga frågor 
 Mailrutiner 

Mail bör skickas endast till den person informationen berör. 
 
Markteknik 
Rolf Lind tog upp Marktekniks framtid och ville att byalaget skulle agera. Mötet 
beslutade att bakgrundsinformationen saknades för att kunna ta ett ställningstagande i 
frågan.  
 
Föreningsmöte 
Marie-Louise C.Spanier redogjorde för mötet som hölls på fritidsgården den 23 januari. 
Det diskuterades om loppmarknaden samt om Staffanstorps kommuns 50-års jubileum. 
Scouterna blev även i år ansvariga för valborgsmässofirandet.  
Nästa möte är den 27 februari i UIF:s klubbstuga. Marie-Louise representerar byalaget. 

 
 Enkät angående centrums tillgänglighet 

Rolf Lind kommer att dela ut en enkät till boende norr om centrum. Syftet med enkäten 
är att få en uppfattning vad Hjärupsborna anser om tillgängligheten till centrum. 
Synpunkter på enkäten ska vara Rolf tillhanda senast vecka 8. 
 

§ 13 Mötet avslutas 
 Marie-Louise C.Spanier tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat 
  
 
Justeras: 
 
 
 
Ordf. Marie-Louise C.Spanier Ingegerd Höglund 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Christina Rothman 


