Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-03-19
Plats:

Fritidsgården i Hjärup

Närvarande: Marie-Louise C. Spanier, Kjell Nilsson, Ola Pantzar, Christina Rothman,
Tor Fossum, Åsa Fridh, Rolf Lind, Helene Lundborg, Margareta Tomasson
Stern
Förhindrade: Claes Elofsson, Ingegerd Höglund, 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
Helene Lundborg valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Christina Rothman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-02-12 godkändes.

§6

Information från råden; Gator & Kommunikation, Kultur, Miljö & Grönområde,
Service & Äldre
Gator & Kommunikationsrådet representerades av Göran Nordgren
Rådet har svarat på kommunens motioner angående Lundavägen, Lommavägen och
motorvägen. De har även lämnat in skrivelser på företrädesskyltar utmed
Banvallsvägen, på den feldoserade kurvan på Väståkravägen och korsningen
Lundavägen – Lommavägen. Rådet har även lämnat in skrivelse angående stambanans
utbyggnad. De kommer att göra en enkät till alla boende norr om centrum. Syftet med
enkäten är att få en uppfattning om vad Hjärupsborna anser om tillgängligheten till
centrum.
Kulturrådet representerades av Kerstin Ringdahl och Göran Thalén
Rådet har gjort en inventering av kulturutbudet i Hjärup. Biblioteket och
Medborgarskolan visar stort intresse för bla föreläsningar. Församlingsgården har idag
teater för ungdomar. Fritidsgårdens resurser har dragits ner vilket har lett till få
aktiviteter. Rådets mål är att påverka politiker att få fram mer resurser och därmed få
igång fler aktiviteter. Pizzerian i centrum har fått alkoholrättigheter. Där finns idag
vernissage och de är positiva till ett samarbete med byalaget. Rådet arbetar även för ett
allaktivitetshus.

Miljö & Grönområde rådet representerades av Kristina Börebäck och Magnus Lundberg
Rådet träffas sista torsdagen i varje månad. De har utgått från översiktsplanen och från
den lagt fram förslag på miljö i Hjärup. Förslagen innehåller bla grönskande stråk som
avdelar bebyggelsen, rekreationsområde istället för golfbana. De har gjort en skrivelse
på en motion från kommunen angående motionsslinga. De kommer att ta fram en
kravspecifikation över Marktekniks uppgifter oavsett dess framtida ägandeförhållande.
Service & Äldre rådet representerades av Margaretha Thomasson Stern och Lars
Kristensson
Servicerådet har tittat på centrum, Ica-affären, posten, äldreboende och vårdcentralen.
De har studerat andra centrum i Dalby och Södra Sandby. De kommer att kontakta
kommunen för att få veta deras planer på centrum. De vill utarbeta ett förslag på ett
levande centrum med god service och äldreboende. Siste september löper kontraktet
med Ica-affären ut.
Äldrerådet arbetar med att få pensionärsbostäder i markplan med hiss. Boendet ska var
placerat nära centrum och vårdcentral. Det ska finnas tillgång till hemhjälp och gärna en
samlingslokal.
§7

Valberdning
Lars Kristensson representerade valberedningen. De har för avsikt att få in
styrelsemedlemmar med spridd åldersfördelning och gärna även spritt i samhället.
Förslag på kandidater lämnas till Lars på 040-46 49 68 före påskhelgen.

§8

Revision
Bilaga 1
Ola Pantzar redogjorde revisonsberättelsen för år 2001. Kjell Nilsson önskade att
vinsttexten ändrades till överskott och att resultatet för 2001 fick en tilläggstext med att
huvuddelen avser 2002. Marie-Louise och Ola utarbetar regler för inköp och attestering.
Efter ovanstående ändringar överlämnar Ola revisionsberättelsen till revisorerna senast
den 28 mars.

§9

Rapport från föreningsmötet
Marie-Louise C.Spanier rapporterade från mötet som hölls i UIF:s klubbstuga den
27 februari. Det diskuterade om ett kombinerat idrotts – och konfirmationsläger. UIF
har loppis på idrottsplatsen den 11 maj kl:12-16.00. Det kommer att genomföras ett
Hjärupsrus någon gång i maj och idrottens dag går av stapeln den 24 augusti. Förslag på
gemensam julmarknad uppkom men inga beslut fattades. Nästa möte är den 10 april på
ridklubben bettet.

§ 10 Rapport från dialogmötet om skolan
Åsa Fridh rapporterade om skolans framtid. Två konsulter Bo & Bo arbetar med förslag
på en åk 6-9 skola med start år 2004 eller 2005, beslut fattas i april. Hjärups skola
saknar ett klassrum inför höstterminen, rektorn Agneta Cederbom har fått avslag på
ansökt paviljong och ev tvingas klasser slås samman för att klara lokalbristen. Friskola
med Montessoripedagogik har fått godkänt för 60 elever och Östan/Västan lokalen
kommer att erbjudas dem. Styrelsen beslutade att delegera frågan vidare till skola &
barnomsorgsrådet.

§ 11 Inkomna skrivelser
Banvallsvägen. Bilaga 2
Beslut från Tekniska nämnden angående inkommen skrivelse från byalaget. Tekniska
nämnden har utfört mätningar på väghöjden och anser att problemet inte är av den
omfattning att vägen ska byggas om. Vid nästa beläggningstillfälle ska möjligheter till
justering av vägens lutning utredas.
§ 12 Samarbetet med Vuxenskolan
Styrelsen följer tidigare beslut att ej bedriva studiecirkelverksamhet. Margaretha
Thomasson Stern förmedlar Vuxenskolans information till råden och vid intresse
handhar hon närvarorapportering etc.
§ 13 Hemsidan
www.hjarup.nu, beräknas vara igång inom en vecka. Byalagets mailadress blir
byalaget@hjarup.nu
§ 14 Medlemsaktiviteter
Nils Lewan föreläser om Hjärups 1000-åriga historia onsdagen den 20 mars kl:19.00. Vi
träffas 18.00. Åsa Fridh introducerar föreläsaren och gästerna samt gör reklam för
byalaget. Marie-Louise C.Spanier söker bidrag från fritidsnämnden.
Vid alla kommande aktiviteter kontaktar Marie-Louise C.Spanier massmedia.
Rolf Lind inhandlar färgglada A4 papper för att synas mer i framtiden.
§ 15 Nyhetsbrev
Tor Fossum presenterade ett utkast på nyhetsbrevet till hushållen. Tor sammanställer
materialet och mailar styrelsen när brevet är klart för distribution.
§ 16 Verksamhetsberättelsen
Bilaga 3
Efter föreslagna revideringar av utkastet presenterar Marie-Louise C.Spanier
verksamhetsberättelsen.
§ 17 Verksamhetsplanen
Bilaga 4
Kompletteras med att målet för år 2000 är att ha 200 medlemmar. Styrelsen ger MarieLouise C.Spanier i uppdrag att komplettera planen och presentera den på nästa möte den
11 april.
§ 18 Budget
Bilaga 5
Ola Pantzar redovisar budgeten för år 2002 som beräknas på ett lägre antal medlemmar
än verksamhetsplanen och tillskrivs en kommentar om det. Rubriken informationsbrev
och hemsidan slås samman under rubriken information. Årsmöte får en egen post med
förslagsvis 1000 kr. Arrangemang utökas från 3500 till 5000 kr och reserven minskas
med 2000 kr. Ola presenterar en ny budget med ovanstående ändringar till nästa möte
den 11 april. Styrelsen ger Marie-Louise C.Spanier i uppdrag att skicka in ”styrelsens
deklaration” till skattemyndigheten.

§ 19 Årsmötet
Styrelsen godkände förslag till ändringar av stadgarna enligt det underlag, som Kjell
Nilsson distribuerat per e-mail. Kjell färdigställer texten och skickar över till MarieLouise och Christina omgående. Christina Rothman skriver en kallelse som distribueras
i samband med nyhetsbrevet. Åsa Fridh har bokat skolan den 23 april kl:19.00. På
årsmötet ska verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten, verksamhetsplanen,
revisionsberättelsen, stadgarna, de föreslagna stadgeändringarna samt valberedningens
kandidatförslag finnas tillgängliga. Vid ankomsten prickar Ola Pantzar av
medlemmarna. Medlemsavgiften blir oförändrad för år 2003 och inkasseras under
januari månad.
§ 20 Övriga frågor
Pubrådet
Tor Fossum startar ett nytt råd av det mer informella slaget sk pubrådet. Första träffen
äger rum på pizzerian i centrum direkt efter Nils Lewans föreläsning. Här ges alla bybor
möjlighet att spontant förmedla sin åsikt.
Enkät
Fritidsrådet har sammanställt en enkät. Styrelsens uppfattning är att enkäten bör vända
sig till en specificerad målgrupp eller omformulera frågorna. Åsa Fridh förmedlar våra
förslag och ber dem återkomma.
Remissinstans
Ansökan har inte kommit kommunen tillkänna. Styrelsen ger Marie-Louise C Spanier i
uppdrag att undersöka saken då det är av stor vikt att byalaget blir en officiell
remissinstans.
§ 21 Mötet avslutas
Marie-Louise C.Spanier tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat

Justeras:

Ordf. Marie-Louise C.Spanier
Vid protokollet:

Christina Rothman

Helene Lundborg

