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Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag 
 
2002-11-05 
 

 
 
 
 
 
 
Plats: 

 
Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 

 
Närvarande: 

 
Kjell Nilsson, Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Margareta Thomasson Stern, Lotte Gjörup, Bo Olsson,  
Bo Nilsson, Kerstin Ringdahl, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Tor Fossum 
 
Från råden deltog under vissa punkter: 
Anette  (Service & Äldrerådet), Jan Karlsson (Hem & Skola), Berit Stenlund (Informationsrådet), 
Niclas Fogwall (IT-rådet) 

 
Förhindrade: 

 
Ingegerd Höglund, Pille-Mai Laas 

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
Val av justeringsman 
Åsa Fridh valdes. 

 
§ 3 

 
Val av mötessekreterare 
Lotte Gjörup valdes. 

 
§ 4 

 
Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 

 
§ 5 

 
Uppföljning av föregående styrelseprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll från 2002-19-09 godkändes. 

 
§ 6 

 
Rapport från kassören 
Kassören Bo Nilsson rapporterar att Byalagets tillgångar per dagens datum är 24 458 kr. Sedan sista 
styrelsemöte har tillkommit 45 nya hushåll och Byalaget har därmed 175 medlemmar. 
Bo skickar lista på medlemmarnas e-postadresser till Lotte för uppdatering av utskickslistan för 
nyhetsbrevet.  

 
§ 7 

 
Styrelsens arbetsformer och rutiner 
Kjell har aktualiserat frågan om eventuell översyn av de rutiner och instruktioner beträffande styrelsens 
och rådens arbete, som styrelsen beslöt om den 23 maj, och därför per mail distribuerat följande 
dokument till styrelsen i förväg för synpunkter. 
- Byalagets styrelsearbete 
- Byalaget och intresseråden 
- Byalagets attestinstruktion 
Inga förslag till ändringar har lämnats. Styrelsen konstaterar därför att de tidigare beslutade rutinerna 
och instruktionerna ligger fast. Eftersom det kommit ganska många nya i råden så finns det anledning 
att på nytt informera råden beträffande dokumentet om ”Byalaget och råden”. 

 
§ 8 

 
Medlemsrekryttering, medlemsåtgärder 
Vårt mål för 2002 är 200 medlemmar vilket utgör ca 10% av Hjärups hushåll  
Rutiner för registrering av nya medlemmar: Bo översänder information till Åsa om nya medlemmar som 
önskar att jobba aktivt i något råd. Åsa informerar rådet. Det kommer påminnelse i Byabladet om 
inbetalning av medlemsavgift för 2003.  
Beslöts att återuppta utskick av medlemskort till alla medlemmar. Kjell utarbetar förslag till 
välkomstbrev till nya medlemmar till nästa styrelsemöte. 
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§ 9 

 
Inkomna skrivelser till Byalaget 
Från kommunen:  
Kultur och Fritidsnämnden bidrar med 50% till deckaraftonen. Man kommer framöver att ta ställning 
till bidrag till arrangemang efterhand som man mottar information från Byalaget. Vid bidrag från 
kommunen måste det framgå att arrangemangen sker i samarbete med Kultur och Fritidsnämnden. 
 
Från Rolf Lind (via e-mail) 2002-10-31: 
Styrelsen noterar att Rolf Lind avsagt sig sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen tar 
avstånd från Linds argumentation i övrigt i anslutning till avsägelsen och uttalar ett enhälligt stöd för de 
arbetsformer och rutiner, som styrelsen tillämpar på grundval av bl.a. stadgar och årsmötets uppdrag. 
Dessa antogs av styrelsen vid möte 2002-05-23.  

 
§ 10 

 
Yttrande och skrivelser från Byalaget 
Följande skrivelser, som tillkommit på förslag från Rådet för Gator & Kommunikation, godkändes och 
skall därmed skickas till kommunen: 
- 2002-11-05 ang. Banvallsvägen 
- 2002-11-05 ang. mopedåkning och belysning (även till Polisen) 
- 2002-11-05 ang. övergångsställe på Lommavägen (även till Vägverket) 
 
Dessutom informeras om skrivelse daterat 2002-11-03, till kommunen från arbetsgruppen för järnvägen 
enligt styrelsens uppdrag (bif.) 
 
Almar, Fredriks Väg 
Kjell meddelar Tekniska Nämnden telefoniskt att vi principiellt inte vill att träd i Hjärup tags bort men 
att vi i vissa fall accepterar att viss beskärning sker.  

 
§ 11 

 
Andra genomförde åtgärder, aktiviteter mm 
Kjell gav en kort sammanfattning av läget i kommunen efter valet och ser som sin uppgift att bygga upp 
positiva relationer med kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar. Byalaget ställer 
förhoppningar på kommunens Demokratiutskott vad gäller utveckling av närdemokratin. 
 
Kjell och Margareta hälsade på i nya Tempo-affären och bjöd välkommen till Hjärup med en blomma. I 
Byabladet kommer intervju med ägaren och reportage om affären. 
 
Kjell har haft kontakt med en studerande Jenny Karlsson som skriver uppsats om Service Management 
och har vald Hjärup som objekt.  
 
Tor och Hem & Skola har haft kontakt med arkitektstuderande Marita Wallhagen som gör 
examensarbete om nya skolan.  

 
§ 12 

 
Rapport om aktuella kommunärende 
Tills vidare kommer Kjell att bevaka kommunärenden primärt via kommunens hemsida, men också via 
kontakt med nämnderna. 

 
§ 13 

 
Intresseråden 
Kultur & fritidsrådet 
Nybildning av rådet med Dan Teglund som sammankallande. Rådet har haft diskussioner med 
biblioteket om samarbete kring kulturella aktiviteter.  Man vill försöka använda de resurser som redan 
finns i byn. 
 
Barn & Ungdomsrådet 
För tillfället ingen aktivitet i rådet, utan Hem & Skola kommer att fungera som Byalagets bollplank i 
alla frågor som rör skolan. Åsa tar kontakt till gamla rådsmedlemmar för att höra om det finns något 
intresse.  
Åsa berättade om det nystartade  Ungdomsparlamentet i kommunen. Byalaget kommer att få 
information från Parlamentets möten.  
 
Grön & Miljörådet 
Rådet kommer att fokusera på ett fåtal frågor. Bland annat vill man titta på vilka byggplaner det finns 
för bl.a. Jakri, gamla ridhusområdet och ödetomten på Gamla Lundavägen, och hur kommunen planerar 
kring grönområden. 
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 Steg 3: Dragning från knutpunkter till hushåll. 

 
Service & Äldrerådet 
Rådet kommer att jobba med idéskisserna för centrum. Kjell kommer att ta kontakt med kommunens 
fastighetschef ang det undermåliga underhållet av centrum. Bland annat bör det genast installeras 
handikappsanpassade dörrar till Tempo affären. Rådet behöver fler medlemmar! 
 
Rådet för Gator & Kommunikation 
Rådet har mycket stor aktivitet, se § 10. 
 
IT- rådet 
Vår bredbandsplan är kortfattat indelat i tre steg: 
Steg 1: Utbyggnad av fibernod, tillgänglig för marknadsaktörer 
Steg 2: Utbyggnad av strategiskt valda fiberknutpunkter 

De första två stegen bör bekostas av kommunen, medan steg 3 bör bekostas av hushållen (via 
föreningar).  
 
Informationsrådet 
Berit Stenlund presenterade första utkast till en ”Välkommen till Hjärup” broschyr som skall delas ut till 
alla nyinflyttade som komplement till kommunens mer Staffanstorps - inriktade. Broschyren innehåller 
lista på företag, skolor, förskolor och föreningar, matnyttig information om vård, kommunen, 
kontaktpersoner i råden, kul information om Hjärup samt en karta över byn. Rådet föreslår att Byalaget 
söker tryckbidrag från kommunen. Alla råd får möjlighet att bidra med information. Hela innehållet i 
broschyren skall även finnas på hemsidan. Berit kommer med förslag till distribution. 
 
Hem & Skola  
Representant från H&S kommer att närvara på styrelsemöten framöver. 
Jan Karlsson informerade om planerna för den nya 6-9 skola. En beredningsgrupp är tillsatt under 
ledning av kommundirektören. Förslag inhämtas från 4 olika arkitekter. En grovskiss förväntas klar 
under februari 03. Hem & Skola kommer att få ta del av dessa förslag. Skolan skall stå klar till HT 05. 
Den nya skolan blir ett eget rektorsområde. 
Tors PM om Byahus är skickat till kommunen, och H&S bad att få kopia. Jan Karlsson lovade en artikel 
till Byabladet om planerna.  
 
 PM om intresseråden: alla läser till nästa styrelsemöte och kommer med ev synpunkter för 

komplettering och uppdatering. 
 
 Diskussion i styrelsen om rådens arbetssätt gentemot styrelsen och vice versa. Förslogs ett stort 

möte med styrelsen och rådsmedlemmar. Preliminärt datum 21 januari 2003.  Ev. skall det hållas 
fler informella möten. Åsa ansvarar. 

 
§ 14 

 
Information, Byabladet 
 
Tor uppdaterar manus med senaste information. Tor efterlyser fler bilder. Tag gärna fotos vid de olika 
aktiviteterna!  
Byabladet klart om ca 2 veckor. Tempo sponsrar med 1000 kr för tryckning.  
 
Skyltar – Kristina presenterade en skylt att sätta upp vid infarterna till byn. Styrelsen beslöt att bevilja 
färg.  
 
Hemsidan kommer att uppdateras med protokoll från senaste styrelsemöten. Thomas fortsätter 
uppdateringarna tills vidare. 
 
Tor och Lotte tar fram förslag till smidigt och enkelt informationsflow inom Byalaget. 

 
§ 15 

 
Aktivitetsprogram under hösten/vintern (lägesrapporter från projektansvariga) 
 
Genomförde aktiviteter 
 
Föredrag om Uppåkra – projektansvarig: Åsa.  
150 personer deltog. Inträdesavgifter gav kr 2 800 i intäkt. 11 nya medlemmar anmälde sig. Överskott 
på aktiviteten blev kr 1 100.  
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Konstvandring – projektansvarig: Ingegerd. 
(information från Ingegerd) 
 
Trädgårdsdag  - projektansvarig Margareta. 
15 personer deltog. Inget inträde, inga kostnader. Föreslår uppföljning till våren. 
 
Kommande aktiviteter 
 
13 november – deckarafton på biblioteket – projektansvarig: Kerstin 
Biblioteket kommer att ha öppet för utlåning under arrangemanget. Det behövs hjälp med att hämta 
stolar på skolan. Biblioteket skickar information till Omkretsen, Sydsvenskan. Med tanke på den 
positiva ekonomiska situationen beslöts att detta arrangemang är gratis för alla. Det måste dock raggas 
medlemmar!!  
 
6 december – Julmarknad – projektansvarig Heléne. 
Observera nytt datum. Tid blir 18.30 – 21.00. I projektgruppen ingår förutom Heléne även Stina, 
Kerstin och Margareta. Deltagare är Byalaget, UIF, församlingsgården, och Scoutkåren. Det kommer att 
bli öppet hus i byn – ”kulturnatt” - med deltagande av bibliotek, Tempo, pizzarian (ev servering på 
Torget) och dans kring granen. Kjell kontakter kommunen ang visning av fotoutställningen. Lotte 
kontakter Musikskolan för medverkan.  Lions har lovat att stå för grötservering. Nästa gemensamma 
möte blir 14 november. Tor ber om information snarast till Byabladet.  
 
Vårens program: 
Beslöts att Bo Olsson är samordnare för aktiviteterna vad angår tidsplanen. Projektansvariga ombeds 
snarast rapportera till Bo som sätter ihop ett program till 1 december.  
Förslag: Jazzafton (Bo Nilsson), bokafton (Kerstin), trädgårdsdag (Margareta), föredrag om gamla 
Hjärup (Kjell), ”Du blir vad du äter” (Kjell), ungdomsprogram (Kultur & Fritidsrådet), filmvisning 
(Kristina), rockafton (Åsa & Stina), pubafton (Tor), fågelskådning (Kerstin). 
 

§ 16 Åtgärdsprogram 
 
Översiktsplan, idéskiss 
Vi saknar fortfarande det slutgiltiga programmet och uppgift om inbjudna planerare.  Kjell följar upp 
detta. 
 
Skolan 
H&S bevakar arbetet med skolan, Tor bevakar byahuset. 
 
Service & äldre 
Översikt över behoven tas fram av rådet för presentation på nästa styrelsemöte. 
 
Gröna ytor, rekreation 
Rådet tar fram en långsiktig plan för diskussion i styrelsen. 
 
Gator och kommunikation 
Rådet ombeds sammanställa en översikt betr krav och önskemål vad gäller vägar, gator och trafik i och 
omkring Hjärup. 
 
Järnvägen 
Se tidigare beskrivning av arbetsgruppen. Ingegerd har blivit intervjuat av Banverket angående 
arbetsgruppen och Byalagets engagemang. 
 
Bredband, IT 
Frågan är i  goda händer hos IT-rådet. Mer information på hemsidan. 
 
Ungdomsverksamhet 
Det nybildade rådet kommer att ta nya kraftfulla tag. Just nu är det mycket skadegörelse i Hjärup och 
det uppmanas till ökad uppmärksamhet samt polisanmälan för att rikta uppmärksamheten på problemen.

 
§ 17 

 
Kommande möten 
 
Nästa styrelsemöte: måndag 9 december kl. 19.00 på Scoutgården 
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Styrelsemöten 2003: 
Torsdag 16 januari kl. 19.00 
Tisdag 25 februari kl. 19.00 
Torsdag 20 mars kl. 19.00 
Årsmöte 23 april   

 
§ 18 

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

  
 
  
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………….. ……………………………………………… 
Ordf. Kjell Nilsson   Åsa Fridh 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
……………………………………………………. 
Lotte Gjörup 
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