
Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag 
 
2003-03-20    

 
 
 
 
 
Plats: 

 
Fritidsgården  i Hjärup kl. 19.00 

 
Närvarande: 

 
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund,  Bo Nilsson, Åsa Fridh,  Lotte Gjörup, 
Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum, Kristina Börebäck, Christina Rothman, 
Heléne Lundborg 

 
Förhindrade: 

 
Pille-Mai Laas, Kerstin Ringdahl, Bo Olsson 

  
Mötets huvudtema var projektet "Nya skolan", där vi fick en presentation 
av ett intressant förslag till ny skola framtaget av Marita Wallhagen som 
examensarbete på Tekniska Högskolans arkitektlinje. Illustrerades med bilder 
och modell. Förslaget har ingen koppling till kommunens arbete med skolan 
men de har naturligtvis också tagit del av Maritas arbete. Det var ett 
imponerande arbete hon lagt ner och det baserades på en mycket konsekvent 
strategi för miljöhänsyn och hållbar utveckling. Många intressanta grepp men 
troligen för radikalt nytänkande för att kunna realiseras. 
 
Vi fick också träffa kommunens nya kultursekreterare Agneta Samefors som 
informerade om kommunens planer och gav oss möjlighet att föra fram våra 
tankar om fördjupat samarbete i fråga om arrangemang av olika slag. Vi 
underströk speciellt behovet av mer aktiviteter för ungdomar. 
 
Vi hade också ett möte med Socialnämndens ordförande Stefan Möller, som 
ville informera om sina tankar på nytt upplägg betr. Fritidsgårdens 
verksamhet, planerna på att inrymma fritidsverksamheten i nya skolan och att 
till dess föra en mer ambulerande verksamhet. Vi uppskattar att vi fick 
kontakt på detta tidiga planeringsstadium men behöver mera konkreta 
uppgifter för att kunna bedöma det hela.  

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
Val av justeringsman 
Stina Rothman valdes. 

 
§ 3 

 
Val av mötessekreterare  
Lotte Gjörup valdes. 

 
§ 4 

 
Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 

 
§ 5 

 
Uppföljning av föregående styrelseprotokoll 
Föregående styrelseprotokoll från 2003-02-25 godkändes. 



 
§ 6 

 
Årsmötet 
Lokal bokat, kallelse utskickas tillsammans med Byabladet första veckan april. 
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund och Bo Nilsson färdigställer verksamhetsplan, 
budget och verksamhetsberättelse. Stina Rothman samordnar kaffeservering samt 
tar fram diplom till årets hedersmedlem. Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 
2003 blir 100 kr/hushåll. Medlemmar som redan har betalt för 2003 kan be att få 
50 kr återbetalt. 

 
§ 7 

 
Rapport från kassören 
Årsbokslut klart. Budget under utarbetning. Byalaget har nu 214 medlemmar. 
Medlemmar som anmäler sig via hemsidan skickas via webmaster till 
rådsansvarig Åsa Friedh och kassören Bo Nilsson. Medlemskort och 
välkomstbrev har skickats till alla medlemmar som tillkommit sedan 1/10-02.  

 
§ 8 

 
Medlemsrekrytering 
Inget rapporterat. 

 
§ 9 

 
Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget 
2003-02-25 Från kommunen ang. bredbandsanslutning, svar på vår skrivelse 

daterad 2002-12-09 med PM från IT-rådet. Skickat till IT-rådet. 
2003-03-04 Från kommunens Kultur och Fritidsnämnd. Meddelande om 

föreningsbidrag, ungdomsverksamhet mm.  
 
§ 10 

 
Yttrande och skrivelser från Byalaget 
2003-02-28 till Vägverket. Ang. utfart på Lommavägen vid Posten. 
2003-02-28 till kommunen. Ang. miljökvalitetsmålen för Staffanstorps kommun. 
2003-03-14 till kommunen ang. ”Mera grönt i Hjärup”. 

 
§ 11 

 
Rapport om andra genomförda åtgärder, aktiviteter mm 
2003-02-24 Möte med politiker, anteckningar skickat till styrelsen 
2003-03-10 Föreningsmöte, Tor Fossum uppdaterar kalendarium på hemsidan. 
Föreningarna överens om gemensam julmarknad i år igen. Nästa möte 14/5 kl. 
18.30 hos UIF. 

 
§ 12 

 
Rapport om aktuella kommunärende  
Kjell Nilsson var närvarande vid senaste möte i kommunfullmäktiga. 
Plan från Göran Berggren med Jakris framtidsvision för utbyggnad väster om 
järnvägen delas ut till några i styrelsen. Jakris ledning bjuder in Byalagets 
styrelsen till informationsmöte. Kjell återkommer med datum. 
Centrumfrågan: Stor uppmärksamhet i media. Kommunen har presenterat olika 
förslag till lösning av problemet. 

 
§ 13 

 
Intresseråden 
Åsa Friedh ger en kort information om rådens verksamhet. 

 
§ 14 

 
Information 
 
Byabladet 
Tor presenterade förlaga till nästa nummer. Utdelning sker 1-2/4. Ny 
distributionslista har skickats till alla från Stina.  
Hemsidan 
Thomas meddelar att han inte har möjlighet att ansvara för uppdateringar. Tor 
återkommer med annan lösning.  



 
§ 15 

 
Aktivitetsprogram under våren/sommaren (lägesrapporter från 
projektansvariga) 
 
Genomförda aktiviteter 
Sedan föregående styrelsemöte har följande arrangemang genomförts: 
Torsdagen 13/3 Teater i skolan ”55 minuter Wägner” (Staffanstorps 
Teaterförening) och lördagen 15/3 Nallekoncert i samarbete med Församlingen. 
 
Kommande aktiviteter 
Lördagen 29/3 kl. 14-17: Rockafton på skolan. Projektansvar: Stina Rothman.  
Styrelsen har beviljat kr 1600 till detta arrangemang. Bidrag från kommunen 
kommer att sökas. 
Utställning och allmänt informationsmöte ang Banverkets Miljö- och 
konsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägen skjuts förmodligen upp till efter 
sommaren.  
Övriga aktiviteter: Se Bo Olssons lista och kalendariet i Byabladet nr 1/2003. 
 

§ 16 Åtgärdsprogram 
 
Nya skolan: Byalaget anger remissvar om bibliotekets placering. Stina Rothman 
informerar styrelsen. Arkitekt är nu utsedd av kommunen. Avhållas möte med 
H&S medio april. 
Järnvägsgruppen: Handlingsplan under utarbetning tillsammans med kommunen. 
Ingegerd Höglund träffar Inger Hossmark 27/3 .  
Fritidsgården: Med anledning av Stefan Möllers information (se ovan) beslutar 
styrelsen utse en arbetsgrupp med Stina Rothman, Kristina Börebäck, Heléne 
Lundborg och representanter från Kultur & Fritidsrådet att snarast ta upp fortsatta 
diskussioner med berörd handläggare i kommunen (Lena Jönsson).  

 
§ 17 

 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte 
Lördag 12 april 2003 med gemensam måltid. Kontakta Åsa Friedh eller Stina 
Rothman för ytterligare information. Styrelsen anslår kr 150:- per deltagare till 
detta arrangemang.  
Årsmöte 
Onsdag 23 april 2003 kl. 19.00 på skolan.  

 
§ 18 

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

  
Justeras: 
 
 

  

Ordf. Kjell Nilsson  Christina Rothman 
   
Vid protokollet:   
 
 

  

Lotte Gjörup   
 

 


