Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-09-23

Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Lotte Gjörup, Tor
Fossum, Bo Olsson, Christina Rothman, Bo Nilsson, Annelie Nilsson, Kristina
Börebäck, Kerstin Ringdahl

Förhindrade:

Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Johan Wredin

Nästa möte:

Onsdagen 22 oktober 2003 kl. 18.30

§1

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

§2

Val av justerare
Annelie Nilsson (§§ 1-6 + 19) och Ingegerd Höglund (§§ 7-22) valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med ändringen att §19 diskuteras efter § 5.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från förre styrelsemöte 2003-08-26. Kjell Nilsson
är dock inte ansvarig för bredband som anfört under § 12.

§6

Rapport från kassören
Kassören rapporterar att det är ca. kr 30 000 i kassan. Kassören fick i uppdrag att
inhämta offert på en kopiator då kopiering av dag-till-dag ärenden är ett ständigt
återkommande problem.

§7

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Byalaget har nu 275 medlemmar. Det utlovas ett trevligt pris till medlem nr. 300.
Reviderat utdelningslista godkändes av styrelsen.
Tor Fossum tar kontakt med Staffanstorps Aktuellt ang reklam för medlemskap i
Byalaget.
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§8

Inkomna yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-08-29 Till Kultur- och Fritidsnämnden: Ansökan om bidrag till höstens
program.
2003-09-01 Till Socialnämnden: Ang. fritidsverksamheten för Hjärups ungdomar.
2003-09-01 Till Kommunstyrelsen: Förslag till fler och bättre anslagstavlor.
2003-09-12 Till Tekniska Nämnden: Yttrande över motion om
närvärmeanläggning i Hjärup.
Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§9

Yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-09-01 Från Kultur- och Fritidsnämnden: Inbjudan till möte 2/10 ang.
utgrävningarna i Uppåkra (deltar: Ingegerd Höglund och Kerstin
Ringdahl)
2003-09-05 Från Kultur- och Fritidsnämnden: Bidrag till kulturarrangemang. Svar
på vår skrivelse 29/8. Bidrag beviljat med ca. 50%.
2003-09-05 Från Vägverket: Underrättelse om markägarsammanträde 22/9 betr.
G&C-väg till Lomma. (deltar Ingemar Persson)
2003-09-08 Från Kommunstyrelsen: bekräftelse på vår skrivelse om anslagstavlor.
Handläggs av Bernt Strömgård.
2003-09-23 Mellersta Skånes Sjukvårdsdistrikt: Protokollutdrag ang.
primärvården i Skåne. Frågan om nerläggning av vårdcentralen i bl.a.
Hjärup utreds ytterligare.
Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2003-09-03 Möte ang. Hälsans Stig. Nytt möte avhålls 30/10. Margareta Stern och
Ingegerd Höglund deltar.
2003-09-04 Möte på Hjärups skola ang. vandalisering kring skolan. En
arbetsgrupp ledning av rektor fortsätter arbetet. Deltar från Byalaget:
Annelie Nilsson och Lotte Gjörup.
2003-09-07 Tipsrunda i Hjärup. Tack till alla aktiva deltagare och sponsorerna för
de fina priser.
2003-09-08 Öppet hus på Jakriborg. Ca. 120 deltagare fick en närmre titt på Jakri.
Tor Fossum skriver en artikel till nästa Byablad om Jakri:s visioner
för Hansabyn.
2003-09-16 Föredrag på skolan om fysisk aktivitet. Ca. 40 personer deltog.
Styrelsen beslöt att Kristina Börebäck (projektledare), Dan Teglund, Kerstin
Ringdahl och Tor Fossum får i uppdrag att på försöksbasis starta en filmklubb i
Hjärup. Klartecken från kommunen att använda fritidsgården. Styrelsen anslår max.
kr 3 000 för denna verksamhet i år.

§ 11

Rapport om aktuella kommunärenden
Inga Hjärupsfrågor på dagordningarna.

-2 -

§ 12

Inkomna förslag (förslagslådan)
Heléne Lundborg ansvarar för att tömma förslagslådan och vidarebefordra till rätt
person.
Tor Fossum ansvarar för förslag som kommer på hemsidan.

§ 13

Intresseråden.
Rådet för Gator & Kommunikation arbetar vidare med att få överblick över tilltag
ang. trafiksituationen. Byalaget bör inte skicka enstaka förslag och påpekanden till
kommunen utan detta sker endast i samlat form. Byalaget kommer att avhålla ett
möte med Vägverket och kommunens tekniska nämnd under november för att få ett
samlat grepp om trafik situationen.
Miljö och grönrådet behöver förstärkning – uppmaning till styrelsen att hitta fler
aktiva medlemmar. Kontakta Kristina Börebäck.

§ 14

Information, hemsidan, Byabladet mm
Hemsidan
Kalendariet är klart att tas i bruk. Är diskussionsforumet för krångligt? Tor Fossum
ser över det.
Stina Rothman behöver ersättare under tiden 27/10 – 27/11. Uppdatering av
kalendariet och föreningarnas arrangemang skall ske.
Byabladet
Deadline 4/10 för manus, förväntat utgivning mitten av oktober. I nästa nummer av
Byabladet kommer en intervju med planarkitekten.
Informationspaketet till nya Hjärupsbor
Tor Fossum diskuterar med kommunen om bidrag till tryckkostnader. Möte med Bo
Polsten 29/9. Mikael Hellman arbetar med förslag till layout.

§ 15

Åtgärdsprogrammet
Inget att rapportera. Olika projekt redovisas separat under §§ 16-20.

§ 16

Arbetsgrupp Nya skolan
Ingen information finns att tillgå.

§ 17

Arbetsgrupp Järnvägen
MKB:n under behandling hos Länsstyrelsen. Skall vara klar i oktober/november.
Utställelse i Hjärup november/december. Därefter skall Byalaget inge remiss.

§ 18

Arbetsgrupp Fritidsgården
Inget nytt.

§ 19

Framtidsgruppen
Framtidsgruppen håller på att göra en sammanställning av inkomna synpunkter.
Styrelsen hade fått ta del av dessa innan mötet. Byalaget önskar ett nära samarbete
med den nyanställda planarkitekten som tillträder i oktober. Förslag om att
processen kring idéförslagen skall klargöras i Byabladet.
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Byalaget anser, att alla förändringar i Hjärup förankras över partigränserna, detta
gäller även tidplanen. Följande synpunkter återkommer:
Kommunikationer i samhället:
Vi måste definiera hur vi ser på vägar genom Hjärup, om vi t.ex. kan acceptera
gårdsgator (7 km/t).
Järnvägen
I stort sett enighet om att den måste grävas ner så att man får en övergång i
markplan. Ev. buller i en tunnel / nergrävt station måste utredas
Centrum
Förtätning, äldrebostäder, service, administration, inte nödvändigtvis fler butiker.
Centrum skall ligga där det nu ligger, vid skolan.
Grönområden
Vägsträckning centrum mot kyrkan (gamla kyrkostigen). Viktigt att integrera
upplevelsecentrumet i Uppåkra. Kommunen måste kräva grönområden i samband
med nybyggnation.
§ 20

Arrangemang under 2003
Vi skall dela ut medlemsblanketter vid alla arrangemang. Programmet för hösten
möttes med stor uppskattning.
Julmarknad: Heléne Lundborg är projektledare med Margareta Stern, Stina
Rothman och Lotte Gjörup till sin hjälp. Alla andra bidrar med idéer och praktisk
hjälp.

§ 21

Övriga frågor
Ralf och Ingegerd Höglund samt Kerstin Ringdahl arrangerar en pubafton med
sydamerikansk musik. Datum meddelas.

§ 22

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Annelie Nilsson

Vid protokollet:
Ingegerd Höglund
Lotte Gjörup
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