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 2002-12-09 

Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plats: 

 
Scoutgården i Hjärup kl. 19.00 

 
Närvarande: 

 
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund,  Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Lotte Gjörup, Bo Olsson,  
Bo Nilsson, Tor Fossum 

 
Förhindrade: 

 
Pille-Mai Laas, Margareta Thomasson Stern, Kerstin Ringdahl, Kristina Börebäck, Christina Rothman 

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
Val av justeringsman 
Ingegerd Höglund valdes. 

 
§ 3 

 
Val av mötessekreterare 
Lotte Gjörup valdes. 

 
§ 4 

 
Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 

 
§ 5 

 
Uppföljning av föregående styrelseprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll från 2002-11-05 godkändes efter justeringar av §§ 10 och 13. 

 
§ 6 

 
Aktuell information 
 Kjell Nilsson rapporterade om kommunstyrelsens sammansättning efter valet. (Bilaga från 
Sydsvenskan).  
Det har i månaden varit en del uppmärksamhet i pressen om Hjärupsfrågor, bl a öppna förskolans 
existens, järnvägen och centrum. 
Med hänsyn till insändare på hemsidan, ansvarar Tor för att dessa besvaras.  

 
§ 7 

 
Rapport från kassören 
Kassör Bo Nilsson rapporterar att Byalagets tillgångar per dagens datum är 25 843 kr. Byalaget har per 
d.d. 197 hushåll som medlemmar.  

 
§ 8 

 
Medlemsrekryttering 
Kjell har tagit fram ett förslag till välkomstbrev till nya medlemmar samt medlemskort. Förslaget 
godkändes. Bo N. fyller i namn och ansvarar för utdelning. Lotte har fått e-mail adresser och förbereder 
för utskick av nyhetsbrev.  
Rutiner för snabbare uppföljning av nya medlemmar betr. ev. visat intresse att vara aktiv klaras ut av Bo 
N. och Åsa. 

 
§ 9 

 
Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget 
Från Bo Polsten (fp) 2002-11-28 ang. öppna förskolan. 
Från Staffanstorps kommun 2002-11-28 ang. beviljade medel för öppna förskolan under år 2003. 
Från Polisen 2002-12-03 tillståndsbevis ang julmarknad. 

 
§ 10 

 
Yttrande och skrivelser från Byalaget 
2002-11-13 Mail till kommunen ang träden på Fredriks väg 
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 Cykelväg Staffanstorp – Hjärup – godkändes 

2002-11-18 till kommunen ang. öppna förskolan 
 
Förslag till skrivelser till kommunen:  
Från Rådet för Gator och Kommunikation: 
Förbättrat snöröjning – godkändes 

Utfart Lommavägen – Gl Lundaväg – bordläggas. Styrelsen ber rådet ta med denna frågan i en översikt 
över hela trafiksituationen i Hjärup.  
 
Från Grön & Miljörådet: 
Översikt över bygglov i Hjärup. Styrelsen föreslår att denna översikt diskuteras på styrelsemötet i 
januari.  

 
§ 11 

 
Andra genomförda åtgärder, aktiviteter mm 
 Rapportering från det väl genomförda julmarknadsarrangemanget.  

 
§ 12 

 
Rapport om aktuella kommunärende 
Kjell följer upp på kommunens förslag om bidrag till byalag. 

 
§ 13 

 
Intresseråden 
Åsa hade fått protokoll från Ungdomsparlamentets möte och rapporterar om detta på nästa styrelsemöte. 
Åsa uppdaterar rådslistan med de ändringar av sammankallande som har skett.  
 
Fritidsgården 
Kjell meddelar att förfrågan till råden om intresse för att hålla i aktiviteter på gården inte har gett några 
konkreta förslag. Kjell skall meddela Lena Jönsson, Fältgruppen, att vi för närvarande inte har några 
konkreta förslag men att vi jobbar vidare med det. Kultur & Fritidsrådet undersöker olika möjligheter. 
Åsa ber att rådet tar kontakt med Fältgruppen. 

 
§ 14 

 
Information, Byabladet 
Tor kontaktar Thomas Lindborg ang. framtida administration av hemsidan. Hemsidan kommer att 
uppdateras innan jul. Kristina och Heléne skickar fotos från julmarknaden till Tor för publicering. 
 
Byabladet – Förväntat utgivning  januari. Tor noterar att antalet exemplar måste ökas. Stina ser över 
distributionslistan, fördelar utdelningsområden och är i fortsättningen samordnare för distribution av 
Byablad mm. 

 
§ 15 

 
Aktivitetsprogram under hösten/vintern (lägesrapporter från projektansvariga) 
 
Genomförda aktiviteter 
 
Julmarknad i samarbete med UIF, Församlingsgården, Uppåkra Scoutkår, Lions m.fl. Ekonomisk 
rapport lämnas till Bo N.  
 
Kommande aktiviteter 
Bo O. skickar ut schema över vårens aktiviteter. 
Vid styrelsemötet den 16/1 skall listan vara klar för publicering. Projektansvariga ombeds att skicka 
uppdateringar, inkl. kostnadsuppgift om man önskar anslag, till Bo före årsskiftet. 
 
Rådsmöte 21/1: Alla aktiva är kallade av Åsa. Åtgärdsprogrammet skall presenteras av Kjell. 
 

§ 16 Åtgärdsprogram 
Kjell har sammanställt åtgärdsprogram i läge 2002-12-08 som underlag för kommande åtgärder och 
distribuerat detta till ledningsgruppen för synpunkter. Ytterligare synpunkter lämnas till Kjell snarast så 
de kan inarbetas i texten till nästa styrelsemöte.  
 
Järnvägen 
Ingegerd redovisade från ett möte med Banverket 4/12 och ska lämna minnesanteckningar som bilaga 
till protokollet. Diskuteras hur vi engagerar Hjärupsborna i denna fråga. 

 
§ 17 

 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte: Torsdag 16 januari kl. 19.00 på Fritidsgården 
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§ 18 Avslutning 
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  
Alla tillönskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT BYALAGSÅR! 

  
 
  
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………….. ……………………………………………… 
Ordf. Kjell Nilsson   Ingegerd Höglund 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
……………………………………………………. 
Lotte Gjörup 
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BILAGA TILL PROTOKOLL 2002-12-09 
 
 
Minnesanteckningar från möte med banverket i Hjärup 4/12 2002 
 
Närvarande från Banverket; Ingela Olofsson, Clara Göransson, Håkan Pettersson och  
från Samrådsgruppen i Hjärup; Ingegerd Höglund, Thomas Johnsson, Göran Nordgren. 
 
Det kändes positivt att tre personer från Banverket med kort varsel ställde upp på ett möte i Hjärup 
istället för ett inställt möte på Banverket med representanter från Staffanstorps kommun 26/11. 
Noteras kan att Banverket och Staffanstorps kommun under året haft löpande möten inklusive aktuellt 
informationsmaterial utan att någon från Hjärups byalag kallats eller fått möjlighet att yttra sig. 
Skrivelser till kommunen från Byalaget angående samarbete kring järnvägsfrågorna, 02-06-25 och 02-
11-03, har ej heller besvarats. Hur är och blir det med samverkan? 
 
Vid mötet klargjordes att miljö och nyttoeffekter kommer att spela stor roll. Av detta kan man dra 
slutsatsen att yttre godsspåret är dyrt och ej aktuellt i nuläget. Hur ska denna fråga drivas?? 
 
Nyttoeffekterna kom även upp till diskussion i samband med kostnadskalkylerna för de olika 
alternativen för heltäckande bullerskydd (70 Db) med 4 alternativ i: 1. Markplan + 4 m högt plank,  
2. Tråg 1.5 m djupt + 2 m högt plank, 3. Tråg 3.5 m djupt + 2 m högt plank, 4. Tråg 5 m djupt + 2 m 
högt plank. Se f ö artikel SDS Omkretsen 6/12 ”Tågspåren genom Hjärup kan gå på djupet”.   
 
Samrådsgruppen i Hjärup förordar tråg med tanke på både buller och barriäreffekten mellan östra och 
västra Hjärup. Denna fråga är viktig att driva med kraft eftersom vi tror att det finns underlag bland 
såväl de boende i Hjärup som bland politiker och tjänstemän i Staffanstorps kommun.  
Ett eventuellt tråg kommer att byggas mellan de planfria korsningarna sträckningen Lomma- 
Vragerupsvägen (inklusive breddning av befintliga järnvägsbroar för att få plats med 4 spår).  
I Åkarp där de boende varit mer offensiva beräknas nyttoeffekterna beröra fler berörda hushåll!! 
 
En ny bilväg mellan öst och väst liksom utformning av gång - cykeltunnel diskuterades också. 
 
Stationsläget och stationsområdets utformning kändes i nuläget oklart. Detta kommer att aktualiseras i 
en ny detaljplan och i den fördjupade översiktsplanen för Hjärup.  
 
Säkerheten kring spåren var en annan fråga. JAKRI har fått tillåtelse att stängsla vid påtalad svag del 
utmed järnvägen. Varför detta ej är gjort visste man inte.  
 
Problem med vibrationer och ev mätningar kändes ej aktuella i Hjärup, varför var svårt att få svar på. 
 
Preliminär Miljö och konsekvensbeskrivning (MKB) ska vara klar i december 2002. Samrådsgruppen 
i Hjärup och Staffanstorps kommun kommer att få denna för kännedom. Slutgiltig MKB beräknas vara 
klar i februari. Denna skickas till länsstyrelsen för ställningstagande. Utställelse och remissrunda till 
berörda beräknas till april/maj. Då bör byalaget och kommunen inbjuda, tillsammans med Banverket, 
till ett Allmänt möte i Hjärup för att informera angående järnvägsfrågor som berör samhället. 
 
Sist men inte minst. Varför görs inga bullerdämpande åtgärder i nuläget? Detta har påtalats ett flertal 
gånger av byalaget genom byarådet ”Gator och kommunikation” och av privatpersoner. Riktvärdena 
överstiger klart vad som är acceptabelt speciellt utomhus. Detta budskap bör genast drivas med kraft. 
De närboende kan inte vänta 10 år som det förmodligen tar innan den planerade utbyggnaden är klar. 
Olägenheterna under byggtiden bör dessutom tas i beaktande. 
 
Ingegerd Höglund   
Malenas väg 17, 24563 Hjärup, tel 040-465482 
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