Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-06-17

Plats:
Närvarande:

Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck,
Åsa Fridh, Lotte Gjörup, Heléne Lundborg, Bo Olsson, Tor Fossum, Margareta
Thomasson Stern

Förhindrade: Rolf Lind, Pille-Mai Laas, Kerstin Ringdahl

Ansvarig
§1

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

§2

Val av justeringsman utöver ordförande
Bo Nilsson valdes.

§3
§4

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.
.

Kjell, Bo
Lotte

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-05-23 godkändes och lades till
handlingarna.

§6

Rapport från kassören
Byalaget har fått 5 nya medlemmar sedan sista styrelsemöte. Det är i dag 12
110 kr i kassan. Medlemsavgiften gäller från ett årsmöte till nästa.
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Ansvarig
§7

§8

Medlemsrekrytering
Byalaget hade representanter som delade ut vårt nya informationsblad i
samband med Hjärupsrundan och med invigningen av cykelvägen till
Staffanstorp den 1 juni.
Bladet finns också på biblioteket och i affärerna. Styrelsen beslöt att bladet
skall skickas hem med skol- och förskolebarnen till hösten. Åsa och Heléne
ombesörjer detta.
Samtliga uppmanas att också använda bladet för egen rekrytering av
medlemmar.

Åsa/
Heléne
alla

Rapport från intresseråden
Efter mötet den 4 juni med de rådsansvariga presenterade Åsa Fridh några
förslag till förbättring av rådsarbetet, bl.a. sammanslagning av råd med dålig
bemanning, skicka skrivelser från kommunen på remiss till råden, använda
affischer för att väcka intresse för olika frågor. Det beslöts att råden får
presentera sina remissvar på styrelsemöten.
Gator & Kommunikation redovisade sin enkät om väganslutning från norr till
centrum. Beslöts att enkäten beaktas i det fortsatta arbetet med den fördjupade
översiktsplanen.
Ungdomsrådet är på gång!

§9

Namnbyte Barn & Ungdom samt Ungdom för tydliggöra vem som är vem!
Inkomna skrivelser till byalaget
Hälsobefrämjande verksamhet
Kjell Nilsson meddelar kommunen att vi är intresserade och att vi återkommer
senare i Christina Rothman skickar skrivelsen till Barn & Ungdomsrådet för
synpunkter senast 15/8. Kristina Börebäck och representant för Barn och
ungdomsrådet representerar byalaget på mötet i höst.
Erbjudande om samarbete med ABF
ABF erbjuder olika tjänster för utveckling av verksamheten. Vi har ett liknande
avtal med Vuxenskolan vad gäller rådsarbetet. Margareta håller i det administrativa arbetet.
Tor tar kontakt med ABF för att diskutera samarbete med spridning av
information, tryckning av material, annonser etc.
Kulturbidrag
Meddelande från kommunen att ansökan om kulturbidrag måste in senast 1/9.
Kjell ansvarar för att ansökan kommer in på de aktiviteter som är planerade.
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Kjell
Christina
Kristina

Tor

Kjell

Skrivelse från kommunen betr. Lommavägen / Posten
Kommunen meddelar att man har vidarebefordrat vårt brev till Vägverket och
Posten för åtgärd. Kjell meddelar Gator & Kommunikation.
Skrivelse från socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott anmodar om förslag till ideell verksamhet på
Fritidsgården några kväller i veckan. Kommunen står fö r kostnaden (endast
lokalkostnad?). Ungdomsrådet, Barn & Ungdom, Kultur & Fritid ombeds
lämna synpunkter till Åsa senast 15/8. Rådsansvariga deltar på nästa
styrelsemöte. Åsa meddelade att hon har bjudit in Fältgruppens chef Lena
Jönsson till nästa styrels emöte.
§ 10

Ansvarig
Kjell

Åsa

Skrivelser från byalaget

• brev till kommunen om övergångsställe / flyttning av postlåda
• inbjudan till politikerna till den 21/8
• information till kommunen om adressändringar och byalagets
målsättningar.
• Kjell Nilssons insändare i Sydsvenskan
• telefonsamtal Kjell/valnämndens ordförande Mårten Hansson betr.
möjligheter för poströstning i Hjärup. Ordförande i valnämnden har lovat
att medverka på politikermötet för att informera Hjärupsborna om detta.
Man välkomnar synpunkter och ev. ändringsförslag inför nästa val.
§ 11
Information
Beslöts att informationsrådet framöver är en arbetsgrupp under styrelsen med
Tor som ansvarig. Arbetsgruppen utökas med fler personer i första hand Lotte
Gjörup och Christina Rothman som kommer att hålla i uppdatering av
hemsidan.. Tors förslag bifogas.
Hemsidan
Uppdatering av hemsidan har skett. Råden utser var sin kontaktperson för
uppdatering av hemsidan. Tor kontaktar de andra orga nisationerna i Hjärup för
ev. samarbete om kalendarium och länkar. Förslag till fler sidor. Viktigast är
dock att sidan är aktuell!
Byabladet
Deadline för inlämnande av material till Tor den 1/8. Uppmaning till hela
styrelsen om att lämna material. Tor be höver fler reportrar / fotografer till
tidningen! Tor diskuterar finansiering av tryck med ABF. Kristina B koller
tryckpriser.
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Tor
Alla
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Ansvarig
§ 12

Aktivitetsprogram hösten 2002
Stavgång (projektledare : Margareta Stern)
Christina R meddelar att kommunen förfogar över ett antal stavar som används
för personal på förskolorna några gångar i veckan. Margareta tar kontakt för att
höra om vi får låna dem. Aktiviteten kan ev. köras som studiecirkel med bidrag
för instruktör. Förslag om avgift 10 kr per gång för ej- medlemmar, gratis för
medlemmar. Information kommer i nästa byablad.
Politikermöte (projektledare: Kjell Nilsson)
Lokal är bokad på skolan – ingen kostnad. Lån av mikrofoner?
Inbjudan har gått ut till partierna.
Kaffeservering – Lotte kollar om Montessori- klass 5 vill ta hand om det.
Styrelsen anslår max. 200 kr.

Margareta

Åsa
Lotte

Tipspromenad 18/8 & 15/9 (projektledare: Kjell och Bo)
Medlemmar gratis, ej- medlemmar 20 kr. Priser, presentkort till affärerna.
Information om tipsrundan skall skickas ut senast 2 veckor innan. Styrelsen
anslår max. 2 x 500 kr.
Styrelsen föreslår byalagsfest på kvällen den 18 augusti! Kjell kollar med UIF
om lån av klubbhuset..

Kjell & Bo

Uppåkra-utgrävningarna 24/9 (projektledare Åsa)
Skolan bokat. Servering? Inträde 30 kr för ej-medlemmar. Kostnad 1000 kr till
föredragshållare.

Åsa

Konstvandring 6/7 oktober (projektledare: Ingegerd Höglund)
Beslöts att arrangera öppet hus hos Ralph Höglund och ev. Kristian Holmkvist.
Inga kostnader

Ingegerd

Deckarkväll 13 november (projektledare: Kerstin Ringdahl)
Lokal: skolans matsal. Osäkert om föredragshållaren tar betalt, i så fall kan vi
sökea kulturbidrag från kommunen.. Inträde för ej- medlemmar. Styrelsen anslår
max 1000 kr.

Kerstin

Julmarknad (projektledare: Heléne Lundborg)
Det beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med julmarknaden. Helene är
ansvarig. Kjell kontaktar de andra organisationerna för ev. gemensamt marknad
på och omkring torget. Musikskolan ställer gärna upp. Beslöts att bevilja 1000
kr till denna aktivitet. Möjlighet för intäkter!

Heléne
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Ansvarig
Jazzafton (projektledare: Bo Nilsson)
Skjuts upp till nästa år. Bo behöver mer tid, har olika alternativ, bl.a. kyrkan.
Musikkväll (projektledare: Tor Fossum)
Återkommer
Ny aktivitet: ”Dialog i trädgårdslandet” (projektledare Margareta Stern)
Första helgen i september på Åttegränd. Inga kostnader.

Bo N
Tor
Margareta

För projektets ekonomi, information om aktiviteter till hemsidan,
byabladet, affischering i byn mm ansvarar projektledaren!
Skyltning i byn
Alla i styrelsen ombeds komma med kreativa förslag till skyltning inför
aktiviteterna. Samma skyltar som pappersinsamling eller något annat? Måste
kunna skötas enkelt.
§ 13

Åtgärdsprogram
Beslöts att byalaget fokuserar på följande huvudpunkter i sitt arbete. Denna
lista skickas av Åsa Fridh till alla råd för synpunkter och förslag till hur råden
vill jobba med dessa punkter:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Alla

Åsa

Nya skolan och Byahuset
Följa upp översiktsplanen och arkitekttävling om centrum
Hjärup:s utbyggnadstakt och serviceutbudet
Järnvägen
Gröna Hjärup
Ungdomsverksamhet
Bredband till alla

Järnvägen:
Utkast till brev till kommunen från Gator & Kommunikation ang. arbetsgrupp
gemensamt med kommunen för kontakt med Banverket. Styrelsen är positiv
till förslaget med diskuterar viss modifiering av texten. Styrelsen uppdrar åt
Ingegerd att diskutera detta med rådets kontaktman Thomas Johnsson och
därefter överlämna den slutliga texten till Kjell, som skickar in skrivelsen.
Styrelsen utsåg Ingegerd Höglund, Göran Nordgren och Thomas Johnsson att
representera byalaget.
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Ingegerd
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Ansvarig
Gröna Hjärup:
Utkast till brev till kommunen från Grön & Miljö om olika små och större
åtgärder. Bland annat måste vi säkerställa att kommunen avsätter grönytor i
samband med nybyggnation. Då styrelsen inte hade fått tillfälle att läsa det
omfattande förslaget innan mötet, beslöts att alla läser igenom och cirkulerar
sina synpunkter till hela styrelsen. Därefter bearbetar Kristina Börebäck
skrivelsen och överlämnar den till Kjell som skickar den till kommunen.
§ 14

Nästa styrelsemöte
Måndag 20 augusti, 2002, kl. 18.30 på Fritidsgården.

§ 15

Mötet avslutas
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och önskar alla i styrelsen en skön
sommar. Kjell förklarar därmed mötet för avslutat.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Bo Nilsson

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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