Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-08-20
Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl:18.30

Närvarande : Kjell Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh, Ingegerd
Höglund, Heléne Lundborg, Bo Olsson, Margareta Thomasson Stern, Tor
Fossum, Lotte Gjörup, Rolf Lind
Förhindrade: Pille-Mai Laas, Bo Nilsson, Kerstin Ringdahl
§1

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

§2

Val av justeringsman
Bo Olsson valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-06-17 godkändes.

§6

Rapport från kassören
Kassören Bo Nilsson var ej närvarande.
Åsa meddelade att vi har fått 15 nya hushåll som medlemmar varav fem vill arbeta
aktivt. Kjell meddelar att vi fick 11 nya medlemmar vid tipspromenaden 18/8.

§7

Medlemsrekrytering
Bladet ”Ett viktigt budskap” ska delas ut till skolan av Åsa och till förskolorna av
Heléne.
Åsa har ordnat ”löpsidesfickor” att sättas upp vid lämpliga platser t.ex. vid Matöppet
och posten (Fasters). Lotte och Christina hjälper till med löpsedlarna.
Christina hjälper även till med layouten och mallar vid affischering.
Tor, tillsammans med Kristina och Margareta, ska undersöka möjligheten att få snickrat
skyltar som kan sätta upp vid Hjärups infarter vid de tillfällen som Byalaget vill
informera om någon speciell aktivitet.

§8

Inkomna skrivelser till Byalaget
– 2002-06-25: Staffanstorps kommun, Hjärups byalag som remissinstans.
Hjärups Byalag har nu blivit godkända som remissinstans av Staffanstorps kommun.
- 2002-06-25: Staffanstorps kommun, Kultur&Fritid, Bidrag till föreläsning.
Vi har fått beviljat max 400 kr. till föreläsningen den 24/9 om utgrävningarna i
Uppåkra. Det ska framgå att evangemanget arrangeras i samarbete med Kultur & Fritid.
– 2002-06-28: Vägverket, Remiss Förstudie GC-väg till Lomma.
– 2002-07-03: Stadsbyggnadschef Göran Berggren, Idétävling Hjärup, arbetsmaterial
Styrelsen har tagit del av materialet och har haft möjlighet att lämna synpunkter.

– 2002-07-09: Vägverket, Övergångsställe väg 896 vid posten
– 2002-07-11: Staffanstorps kommun, NS Teknik, Övergångsställe väg 896 vid
posten.
Gatu-och Kommunikations rådet fick i uppgift att återkomma till styrelsen med förslag
till svarsskrivelse..
– 2002-08-07: Staffanstorps kommun, Vilken är din bild av Staffanstorps kommun?
Kjell skickar tillbaka kameran med bilderna som vi tagit och Kristina sammanställer
kommentarerna
Vi ska undersöka möjligheten att få tillbaka bilderna på cd-rom för att kunna lägga ut
dem som ett bildgalleri på hemsidan.

§9

Yttrande och skrivelser från Byalaget.
– 2002-06-25: Stadsbyggnadschef Göran Berggren, Gemensam arbetsgrupp
beträffande järnvägen
– 2002-06-26: St.torps kommun, Prioriterade åtgärder i Hjärup.
- 2002-08-05: Partierna, Möte inför valet i Hjärup 21/8

§ 10 Yttrande inom kommunen angående motion om Lommavägen och Gamla
Lundavägen (remissvar från byalaget 2002-02-13)
Vi avvaktar kommunstyrelsens behandling av ärendet
§ 11 Andra genomförda åtgärder, aktiviteter etc.
Motion har lämnats in till kommunen från Moderaterna och Centerpartiet om bidrag till
byalag. Byalaget agerar också själva för att få bidrag till de administrativa kostnaderna
Placering av Hjärups nya 6-9 skola är bestämd till Väståkratomten, norr om
fotbollsplanen. Skolan är projekterad att vara klar 2005.
Tor har gjort förslag till skrive lse angående ”byahus”. Styrelsen ska lämna synpunkter
till Tor senast den 23/8
Remissyttrande betr. G&C-väg till Lomma
Byalaget har fått möjlighet att yttra sig över Vägverkets Förstudie till G&C-väg
Lomma-Hjärup och Kjell har förberett genom att be samtliga styrelseledamöter och
råden att ge sina synpunkter. De synpunkter som kommit har samtliga förordat alt. A1
(norra sidan av Lommavägen). G&K-rådet har kommit med förslag till yttrande, som
tillsammans med övriga synpunkter varit underlag för det förslag, som Kjell distribuerat
per mail 11/8.
Styrelsen beslutar att byalaget skall avge yttrande enligt det av Kjell distribuerade
förslaget.

§ 12 Rapport om aktuella kommunärenden
Rolf rapporterade om kommunärende som kommit upp sen förra mötet.
Det bestämdes att han i fortsättningen även ska kontrollera besluten på aktuella ärenden.

§ 13 Förslag till skrivelse om Banvallsvägen från G&K-rådet

Rolf återkommer med en omarbetad version av skrivelsen efter synpunkter från
styrelsen.
§ 14 Intresseråden
Flera av de sammankallande i råden ha hoppat av och det är svårt att hitta ersättare.
Åsa har flera gånger mailat råden utan att få svar.
Styrelsen föreslog att en från varje råd ska ha närvarorätt på mötena för att förbättra
samarbetet. Förslag finns även på att ta fram en mall för hur råden kan arbeta.
Suppleanter i styrelsen rekommenderas att bli aktiva i ett råd.

§ 15 Information, hemsidan, byablad m.m.
Ett byablad till kommer ut innan jul, i slutet på oktober, under tiden kan man läsa
kortare nyhe tsbrev på hemsidan.
Råden ska få en kort introduktion i webhantering så att de själva kan uppdatera sina
hemsidor i fortsättningen.
ABF är intresserade av att samarbeta med byalaget. Vi kan genom dem bl.a. få stöd till
våra arrangemang med upp till 25%.
Det bestämdes att vi fortsätter med vårt samarbete med Vuxenskolan fram till årsskiftet
och därefter går över till ABF.
§ 16 Aktivitetsprogram under hösten och vintern 2002-2003 (lägesrapporter
från projektansvariga)
Kjell meddelade att 59 personer hade gått tipsrundan den 18/8 och att vi hade fått 11
nya medlemmar.
Tor föreslog att vi skulle lägga ut frågorna från tipspromenaden på hemsidan.
Kjell och Bo O. håller även i nästa tipspromenad som är den 15/9.
Båda tipsrunderna sponsras av ÖSPAB, Ljungs och Fasters.
Politikermötet den 21/8 kommer att hållas av Kjell. Styrelsen ställer några planerade
frågor sen lämnas frågan öppen. Klass 5 på Montessoriskolan ordnar med fika.
Om fler konstnärer är intresserade av att vara med på konstvandringen och ha öppet hus
den 5-6/10 ska de kontakta Ingegerd senast vecka 35.
Margareta föreslog att stavgången startar den 5/9.
Åsa ansvarar för föreläsningen med Karl-Magnus Lentorp om utgrävningarna i
Uppåkra. Skolan är bokad den 24/9 för detta.
Åsa ansvarar också för att bidraget 400:- från Kultur-och Fritidsnämnden blir utbetalt
till byalaget.
Kerstin har bokat Bo Lundin till en deckarafton den 13/11 kl.19:00 på skolan.
Ingegerd ska hjälpa henne med vidare förberedelser inför detta.
Åsa och Ingegerd ordnar ett gemensamt utskick angående Uppåkraföreläsningen/
Konstvandringen.
Även Deckaraftonen/Julmarknaden kommer på ett gemensamt utskick.

§ 17 Idétävling Hjärup
Byalaget har underhand fått ta del av Stadsbyggnadschefen Göran Berggren arbetsmaterial
beträffande Idétävling Hjärup och möjlighet att komma med synpunkter. Kjell har distribuerat
till styrelsen och bett om synpunkter. Styrelsen diskuterar materialet och bl.a. lyfts följande
synpunkter fram:
- Vi vill ha möjlighet till möte med dem som skall ta fram förslagen.
- Vi instämmer helt och fullt i sista meningen under pkt 1 att "Arbetet skall leda fram till ett
konkret handlingsprogram...."
- Pkt 5.2 kräver utförligare beskrivning för att förstås.
- Pkt 5.3-5.5 kräver också kompletteringar och distinktare uppdelning på punkterna.
- Vi anser att behovet av bl.a. äldreboende och bättre service i centrum är av största vikt..
- Hjärup är i stort behov av en gemensamhetslokal för alla åldrar. (Tors PM om byahus
bifogas.)
- Skrivningen beträffande skolan måste ändras efter de nya besluten i kommunen.
- Omgivningssamband bör också ange Lomma och Staffanstorp.
Styrelsen uppdrar åt Kjell att ge byalagets kommentarer till Gert Berggren baserat på de
synpunkter som framförts och vad byalaget i övrigt prioriterar.
§ 18 Åtgärdsprogram (Vad och Hur gör vi för att ta itu med prioriterade
frågor?)
Frågan diskuterades men inga beslut togs.
§ 19 Övriga frågor
Chefen för ungdomsverksamheten i Staffanstorps kommun, Lena Jönsson, var inbjuden
och inledde mötet med att prata om ungdomsverksamheten och fältgruppen.
Om en ideell förening hjälper till att ordna någon aktivitet för ungdomarna kan de få
föreningsbidrag på upp till 30 000 per år
På helger och kvällar förekommer det mycket vandalisering både i Staffanstorp och i
Hjärup. Om man blir vittne till en pågående vandalisering kan man kontakta fältgruppen
direkt på telefon nr. 010-2474 666

§ 20 Avslutning
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Bo Olsson

Byahus i Hjärup
Mötesplatser i Hjärup är ett av byns största behov. Både för olikartade mindre aktiviteter som
större arrangemang. Platser för möten och händelser är viktiga för att skapa en
gemensamhetskänsla och samhörighet i samhället. Hjärup är ett växande samhälle och har
redan idag ca 4000 invånare, men är dåligt försett med både service och mötesplatser. I dag
finns inga naturliga utom församlingsgården, fritidsgården, scoutgården och idrottsplatsen.
Dessa är väl bra, men är till för specifika grupper och behov.
Behovet av mötesplatser har uttryckts både genom Forum Hjärup processen och i det följande
byalagsarbetet. Samtidigt är det ett faktum att vår nuvarande skola faktisk inte har någon
samlingssal annat än en matsal som fungerar dålig för annat än sitt egentliga syfte. Dessutom
skall det byggas ny skola med samma behov.
I tillägg kan det diskuteras om andra funktioner ur demokratisynpunkt borde utlokaliseras till
byn, såsom kommunalt informationskontor, socialtjänst, försäkringskassa, utökat service som
tandläkare, apotek m m
Till slut kan det anföras att det välfungerande biblioteket möjligen borde ha nya lokaler.
Mötesplatser kan vara så mycket, allt från en välfungerande lokal krog till en scen för
aktiviteter såsom t ex amatörteater. Benämning på vad denna mötesplats kan heta varierar,
byahus, allaktivitetshus, folkets hus är några, och varför inte kulturhus?
En kort beskrivning av vad ett sådant samlingspunkt kan innehålla:
-

En sal med scen för ett antal olikartade aktiviteter, det skall vara möjligt att framföra
musik, teater, hålla föredrag och visa film.
En sal för information till folksamlingar på 100-200 personer som infoträffar i skolan, och
vid t ex samhällsdebatter
Lokaler för föreningsverksamhet, mindre möten, studiecirklar o d
Lokaler för musikrepetition
Fotolab
Träffpunkt i form av kafé eller krog
Festlokaler att hyra vid födelsedagar, bröllop o d och att arrangera byafester i.
Fritidslokaler för äldre ungdomar
En sal för viss fysisk aktivitet (typ dans, ”step-up” träning o d som kan avlasta en redan
fullbokat idrottshall)
Bibliotek?
Medborgarkontor?

I tillägg kan det anföras att det är önskvärt med möjligheter att arrangera
händelser utomhus, m a o en utomhusscen med amfiteater i anslutning till
byggnaden.
Lokalisering av byggnaden och funktionerna
Det finns egentligen två alternativ
- Samlokalisering i en skola
- En fristående byggnad

Fördelarna vid en lokalisering i en skola är att det skall byggas en ny skola och ovan nämnda
funktioner kan planeras in i den nya byggnaden. Detta kan ge något lägre kostnader samtidigt
som lokalerna kan nyttjas till fullo under alla dygnets tider.
Ett negativt aspekt vid denna lokalisering är att lokalerna kan uppfattas höra mera till själva
skola n än samhället i övrigt. Dessutom bör lokalerna vara till gemensamt nytta för både
skolorna, vilket det i detta fallet möjligen kan kännas som att det inte gör.
Fördelarna vid lokalisering till en egen ny byggnad är i första hand att byggnaden lättare
uppfattas som hela byns, både skolorna har likvärdig tillgång, aktiviteter oberoende av
skolans verksamhet kan också ske på dagtid. Lokalen skall kunna nyttjas av ålla
åldersgrupper.
En fristående byggnad kan lämpligen lokaliseras till den tomt den nya skola skall byggas på,
alternativt i samband med revvitalisering av det befintliga centrum.
De ovan nämnde funktioner bör läggas in i det underlag som skall ut till deltagare vid den
idétävlingen som är initierat för detaljplaneringen av Hjärup’s centrum. Behovet är akut!

Hjärups Byalag
20 augusti 2002

