Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-08-26

Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande :

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Åsa Fridh, Lotte
Gjörup, Tor Fossum, Heléne Lundborg, Bo Olsson, Annelie Nilsson, Johan Wredin,
Kristina Börebäck, Kerstin Ringdahl, Berit Stenlund (§ 14)

Förhindrade:

Christina Rothman, Bo Nilsson

Nästa möte:

Tisdagen 23 september 2003 kl. 18.30. Lokal meddelas senare.

§1

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

§2

Val av justerare
Ingegerd Höglund valdes.
Reviderat lista över justerare bifogas detta protokoll.

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från förre styrelsemöte 2003-06-12.

§6

Rapport från kassören
Inget att rapportera.

§7

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Byalaget har nu 268 medlemmar, varav 35 ännu inte har betalt för 2003/04. Heléne
Lundborg mailar en uppdaterat medlemslista till styrelsen för uppföljning inom
varje område. Margareta Thomasson Stern tar bort medlemslistan som fanns på
biblioteket. Anmälningsbla nketter finns på biblioteket.
Det kommer att finnas en uppdaterad utdelningslista till styrelsemötet i oktober.
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§8

Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-06-11
2003-06-19
2003-07-03

2003-07-14
2003-07-15

Från Kommunen ang. Hälsans Stig: Inbjudan till möte den 25/6
Från Kultur & Fritidsnämnden: Avslag på bidragsansökan om.
Rockafton.
Från kommunen: Remiss betr. kartläggning potentialen för en
närvärmeanläggning i Hjärup. Yttranden senast 15/9. Tor
Fossum samordnar Byalagets remissvar.
Från Vägverket: Svar på Byalagets skrivelse 2003-05-15 ang
åtgärder för förbättring av trafiksituationen i Hjärup.
Från Nämndservice Teknik. Svar på Byalagets skrivelse 200211-05.
Från Nämndservice Teknik: Svar på Byalagets skrive lse 200305-15. Svaren från kommunen ang. trafiksituationen skickas
tillbaka till Rådet för Gator och Kommunikation för ev.
ytterligare åtgärd.

2003-08-14

Från Kommunen. Ny inbjudan till möte om Hälsans Stig 3/92003. Margareta Thomasson Stern och Ingegerd Höglund deltar.
Byalaget är positiva till detta förslag under förutsättning av att
pengar inte tas från andra åtgärder i Hjärup, som t.ex.
ungdomsverksamheten.

2003-08-19

Inbjudan från Hjärups skola för möte 4/9 ang. vandalismen på
och kring skolan. Heléne Lundberg, Lotte Gjörup och Annelie
Nilsson deltar.

2003-08-20

Motion från Staffanstorpspartiet ang. cykel/gångvägar i Hjärup.
Rådet för Gator och Kommunikation utarbetar svar.

Som vanligt finns ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på
biblioteket.
Yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-07-03 Till Kultur- och Fritidsnämnden. Ang ny ridanläggning i kommunen.
Inget svar ännu från kommunen.
2003-07-22 Till Mellersta Skånes sjukvårddistrikt. Ang. planerad nedläggning av
Vårdcentralens filial i Hjärup.
Sydsvenskan publicerade en artikel på bakgrund av vår skrivelse
Som vanligt finns ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på
biblioteket.
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§ 10

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2003-08-14

Samordningsmöte mellan föreningarna i Hjärup. Diskuterades
bl.a. gemensamt julmarknad, samt möjligheten för en gemensam
kalender på Byalagets hemsida för samtliga organisationer och
föreningars aktiviteter.

2003-08-19 och
2003-08-21
Möte med arkitekter betr. ”Idéer om Hjärups framtid”
(Testbedstudio och Plan- och Byggnadskonst)
Möte med arkitekter betr. ”Idéer om Hjärups framtid” (White och
SWECO/FFNS). Det deltog ca. 25-30 personer på varje möte.
Deltagarna fick en djupare presentation av förslagen.
§ 11

Rapport om aktuella kommunärenden
Kjell Nilsson rapporterade från kommunstyrelsens möte.
Ingegerd Höglund rapporterade från nämndernas möten.

§ 12

Inkomna förslag (förslagslådan)
Ett förslag har inkommit om flyttning / förbättring av anslagstavlan vid centrum.
Skickas vidare till kommunen genom en skrivelse ang. fler anslagstavlor. (Kjell)
Ett förslag har kommit om bredband i Hjärup – detta skickas till IT-rådet. (Kjell)

§ 13

Intresseråden.
Inget att rapportera.

§ 14

Information, hemsidan, Byabladet mm
Anslagstavlor:
Kjell Nilsson kollar med Jakri när den utlovade anslagstavlan kommer upp.
Hemsidan:
Nytt diskussions forum är testat, kommer att öppna snarast.
Informationsgruppen tar fram en manual för användning av hemsidan. Ser även
över säkerhet.
Byabladet:
Ny layout-ansvarig Mikael Hellman har gjort ett fantastiskt arbete på det nyligen
utdelade bladet. Från nästa nummer kommer även en konsult fr ån Hjärups-baserade
Retorikcentret att assistera Tor Fossum. Nästa nummer förväntas vid månadsskiftet
september/oktober.
Diskussion om utskick av en enkät kring Byabladet och dess läsvärde. Tor Fossum
tar fram ett förslag.
Information till nya Hjärupsbor:
Berit Stenlund presenterade sitt arbete med inflyttningsinformationen. Tor Fossum
och Berit Stenlund träffar Bo Polsten för ev. samordning med kommunen och
tidplan.
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§ 15

Åtgärdsprogrammet
Beslöts att åtgärdsprogrammet uppdateras vid årsskiftet. Kjell Nilsson ansvarar.

§ 16

Arbetsgrupp Nya skolan
Inget att rapportera.

§ 17

Arbetsgrupp Järnvägen
Svar från Banverket ang. bullerskydd har inkommit. Banverket kommer inte att
vidta några åtgärder på nuvarande tidpunkt. För övrigt har gruppen kontinuerlig
kontakt med Banverket.

§ 18

Arbetsgrupp Fritidsgården
Det föreligger nu ett tjänstemannaförslag i budgeten för 2004 om stängning av
fritidsgården från juni 2004. Kristina Börebäck tar fram förslag till protestskrive lse
till Socialnämnden.

§ 19

Framtidsgruppen
Kjell Nilsson har kontakt med kommunen om förlängning av utställningen till
oktober. På grund av poströstning till EMU-valet måste utställningen dock bort från
biblioteket mellan 3/9 – 14/9.
Kommunens nya planansvarig tillträder den 1/10.

§ 20

Arrangemang under 2003
Bo Olsson redovisade en förteckning över arrangemang under hösten/vintern,
avsedd att också delas ut till hushållen. Uppdaterat lista skickas per mail. Samlat
ekonomisk översikt skall skickas till kommunen snarast för bidragsansökan.
Lotte Gjörup skickar ut elektronisk nyhetsbrev om de kommande arrangemang.
Nya arrangemang:
15/10 på skolan: Gunnel Carlson berättar om Gröna Rum.
Barnloppis: samordna dag med UIF så det inte kolliderar med deras loppmarknad.

§ 21

Övriga frågor
Tor Fossum har påbörjat projektet med dokumentation av Hjärup idag.
Bo Olsson meddelar att Byalaget numera disponerar en trådlös mikrofon, som
bekostats av kommunen. Byalaget tackar för detta.

§ 22

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Ingegerd Höglund

Vid protokollet:
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Lotte Gjörup

JUSTERARE 2003/2004

Hämtar nyckel till möteslokal hos Margareta Stern och förbereder kaffe/te. Vid ev. förhinder
bör justeraren om möjligt själv ordna med avlösare.
Justerar protokoll från styrelsemöte.

2003
Börebäck Kristina

april

Fossum Tor

maj

Fridh Åsa

juni

Höglund Ingegerd

26 augusti

Nilsson Annelie

23 september

Lundborg Heléne

22 oktober

Nilsson Bo

18 november

Olsson Bo

? december

2004
Ringdahl Kerstin

januari

Rothman Christina

februari

Thomasson Stern Margareta

mars

Wredin Johan

april
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