Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-05-12

Plats:

Scoutgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Åsa Fridh, Lotte Gjörup, Tor
Fossum, Kristina Börebäck, Christina Rothman, Heléne Lundborg, Kerstin
Ringdahl, Bo Olsson, Annelie Nilsson, Johan Wredin

Förhindrade:

Margareta Thomasson Stern
Mötets huvudtema var den helhetsbild över vilka förbättringar av gator, vägar och
trafik i och omkring Hjärup som Rådet för Gator & Kommunikation har
presenterat i form av ett PM (bif.), som har skickats till styrelsen som underlag för
kvällens möte. Det var fortfarande en del skrivelser från Byalaget till kommunen
som var obesvarade och styrelsen gav Kjell Nilsson och Göran Nordgren i
uppdrag att avge skrivelser till Vägverket och kommunen om dessa och dessutom
ev. också åtgärda 10 och 13. Rådet skall återkomma med närmare preciseringar
betr. åtgärderna nr. 11 och 12.. Från rådet deltog Göran Nordgren, Ingemar
Persson, Rolf Lind och Leif Jacobsson.
I samband med styrelsemötet kom även representanter för Sparbanken Finn
(Christine Lemark och Gunilla Lundgren) som för närvarande undersöker om det
finns underlag för en uttagsautomat i Hjärup. Banken ventilerade även andra
former för bankservice i byn. Styrelsen bidrog med synpunkter som utan tvekan
har förankring i byn, och förmedlade kontakt mellan banken och
Äldre/Servicerådet för vidare diskussion.

§1

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

§2

Val av justerare
Tor Fossum valdes.
Beslöts att Lotte Gjörup upprättar en lista över justerare framöver samt att
justeraren ansvarar för att hämta nyckel hos Margareta Thomasson Stern samt
förbereda kaffe.

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Årsmöte 2003-04-23
Styrelsen godkänner protokollet.
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§6

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollen från styrelsemötena 2003-03-20 och 2003-04-23.

§7

Styrelsens arbetsfördelning, arbetsformer och rutiner
Den nya styrelsen konstituerar sig som följer:
Ordförande:
Vice ordf.:
Kassör:
Adm. sekreterare:
Mötessekreterare:
Stf. mötessekreterare:
Redaktör, Byabladet
Redaktör, hemsidan:
Assistent hemsidan:
Medlemsregister:
Assistent, medlemsregister:
Samordnare intresseråden:
Samordnare, arrangemang:
Suppleant:
Arrangemang:

Kjell Nilsson
Ingegerd Höglund
Bo Nilsson
Margareta Thomasson Stern
Lotte Gjörup
Heléne Lundborg
Tor Fossum
Stina Rothman
Johan Wredin
Heléne Lundborg
Annelie Nilsson
Åsa Friedh
Bo Olsson
Kristina Borrebäck
Kerstin Ringdahl

Särskilda arbetsgrupper
Järnvägen: Ingegerd Höglund (sammankallande)
Thomas Johnsson
Göran Nordgren
Skolan:

Stina Rothman (sammankallande)
Jan Karlsson
Ann-Marie Thor

Fritidsgård Stina Rothman (sammankallande)
Kristina Borrebäck
Heléne Lundborg
Kjell Nilsson uppdaterar rutiner, attestinstruktion mm för diskussion på nästa
styrelsemöte. Ev. synpunkter lämnas till Kjell Nilsson innan mötet.
§8

Intresserådens arbetsformer
Kjell Nilssons PM diskuteras på nästa styrelsemöte. Ev synpunkter lämnas till Åsa
Friedh innan mötet.

§9

Rapport från kassören
Den aktuella kassabehållningen är ca. kr 20 000. Antal medlemmar per d.d.: 229.

§ 10

Medlemsrekrytering, åtgärder
Beslöts bilda en arbetsgrupp bestående av Heléne Lundborg, Annelie Nilsson, Åsa
Friedh, och Bo Nilsson för utarbetning av förslag till hantering av
medlemsregister och anmälan av nya medlemmar. Förslaget skickas till styrelsen
innan nästa styrelsemöte.
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Bo Nilsson skickar omgående uppdaterad medlemslista till alla i styrelsen för
utdelning av inbetalningskort för 2003/04.
§ 11

Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-04-01 Från Vägverket. Ang. utfarter från Posten till Lommavägen. Svar på
vår skrivelse 2003-02-25. Väjningsplikt kommer att markeras.
2003-04-02 Från kommunen, Socialnämnden. Förslag till alkohol- och
drogpolitiskt program på remiss för yttrande före 1 juni. Styrelsen
gav Kristina B, Stina och Dan Teglund i uppdrag att under denna
veckan lämna synpunkter till styrelsen om denna remiss.
2003-04-08 Från kommunen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Svar på
vår skrivelse 2003-03-22. Ingen ny bebyggelse norr om Stallvägen.
2003-04-30 Från kommunen. Göran Berggren. Svar på vår skrivelse om Mera
grönt i Hjärup.
Skrivelserna finns i Byalagets handlingar på biblioteket.

§ 12

Yttrande och skrivelser från Byalaget
2003-03-22. Till kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ang. planer
på bebyggelse vid Stallvägen.
2003-03-24 Till kommunen. Kultur och Fritid. Ansökan om kulturbidrag till
rockafton.
2003-04-03 Till kommunen. Tekniska nämnden. Ang. Mera grönt i Hjärup
(tidigare sänt till Göran Berggren och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden).
Skrivelserna finns i Byalagets handlingar på biblioteket.

§ 13

Rapport om andra genomförda åtgärder, aktiviteter mm
2003-05-05 Möte med JAKRI, Jan och Krister Berggren. Rundvisning på
området och presentation av JAKRI’s framtidsplaner. Beslöts att
hålla kontakten och JAKRI erbjuder sig att sätta upp en anslagstavla
för Byalaget på området. JAKRI är också positiva till att efter
överenskommelse med Byalaget ordna visning av området för
intresserade Hjärupsbor.
2003-05-13 Möte betr. arkitektförslag ”Idéer om Hjärups framtid”. Diskuteras
med kommunen om ev. extrautgåva av Byabladet där förslagen
presenteras.
2003-05-14 Möte med övriga föreningar i Hjärup.
2003-05-15 Banverket inbjuder till möte tillsammans med representanter för
Burlövs kommun. Arbetsgruppen för järnvägen är bjudna.
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§ 14

Rapport om aktuella kommunärende
På senaste möte i kommunfullmäktige klubbades beslutet om att kommunen
förvärvar Hjärups centrum. Det beslöts även här att göra en förstudie betr.
förutsättningarna för en närvärmeanläggning i Hjärup.
Nästa fullmäktigemöte avhållas 2003-05-19 och Ingegerd Höglund närvarar och
rapporterar efterföljande till styrelsen.

§ 15

Intresseråden
Kultur och Fritidsrådet
Avhållna arrangemang:
”En Bok för Alla” tyvärr annonserad med fel tidpunkt.
Fågelutflykt
en trevlig utflykt med lite dålig uppslutning. Däremot fick
arrangemanget och Byalaget fin PR i Sydsve nskan.
Inför Bokrean
en trevlig tillställning, men få besökande.
Bokcirkel
(mötesplats på församlingsgården), har varit 2 gångar, verkar
populärt. På biblioteket finns mer information.
Kommande arrangemang:
Filmklubb
Kristina Börebäck och Dan Teglund jobbar med ett förslag. Dock
besvärligt med att hitta lokal. Finns fritidsgården tillgänglig till
hösten?
Vinprovning I samarbete med pizzerian. Vinglas är inköpt!
Ett möte med Fältgruppen tillsammans med arbetsgruppen för fritidsgården är
inplanerad.
Rådet har fått igång ett mycket givande samarbete med biblioteket, församlingsgården och kommunens kultursekreterare Agneta Samefors. Det fungerar mycket
bra med arrangemangen på olika platser.
Rådet har planer om ett samarbete med Staffanstorps Teaterförening och ett möte
avhållas härom i snar framtid.
Service & Äldrerådet
Arbetar med frågor som t.ex. uttagsautomat, apoteksservice och seniorboende.
Grön & Miljö
Har tittat på trafiksituationen, bör samordnas med Gator & Kommunikation.
Åsa Friedh informe rar råden om idéskissarna och tidsfrist för inlämnande av
synpunkter.

§ 16

Information
Byabladet
Tor Fossum ansvarar för utgivning av Byabladet. Nästa utgåva förväntas kring
skolavslutningen. Ev. med presentation av arkitektförslagen till centrum. I bladet
skall också ingå medlemsrekrytering.
Hemsidan
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Stina Rothman och Johan Wredin ansvarar för uppdatering av hemsidan, med
Thomas Lindborg som konsult. Thomas kommer även att ta fram ett förslag till
rådens egna hemsidor. Registrering av nya medlemmar som kommer via
hemsidan skall lösas. Arbetsgruppen för medlemsregister tar med denna frågan i
sitt förslag.
Annat
Information till nyinflyttade är framtaget av Berit Stenlund som lämnat det till Tor
Fossum. Layouten bör bearbetas och samordning diskuteras med kommunen
innan distribution.
§ 17

Aktivitetsprogram under våren/sommaren (lägesrapporter från
projektansvariga)
Genomförda aktiviteter
Kommande aktiviteter
Förslag lämnas till Bo Olsson för uppdatering av översiktsplanen.

§ 18

Åtgärdsprogram
Kjell Nilsson uppdaterar lägesrapporten per 1. juli.

§ 19

Nästa styrelsemöte
12 juni 2003 kl. 18.30 på fritidsgården.

§ 20

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

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Tor Fossum

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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