Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-10-22

Plats:

Centrumgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande:

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

Förhindrade:

Christina Rothman, Kerstin Ringdahl, Johan Wredin,

Nästa möte:

Tisdagen 18 november 2003 kl. 18.30 på Centrumgården.

§1

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

§2

Val av justerare
Heléne Lundborg

§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 2003-09-23.

§6

Rapport från kassören
Kassören avlägger rapport om Byalagets ekonomi. Kassören har inhämtat offert på
en kopiator. Bo Nilsson och Kjell Nilsson jobbar vidare med investeringen.

§7

Medlemsrekrytering, medlems åtgärder
Byalaget har nu 326 medlemmar. Vi har härmed uppnått vårt mål för 2003 ang
medlemsantalet. Medlem nr. 300 kommer att belönas med fritt medlemskap för år
2004. Nya medlemskort klara för utdelning i respektive distrikt.
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§8

Inkomna yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-09-23

Till Vägverket och Tekniska Nämnden. Inbjudan till möte om vägoch trafikåtgärder i Hjärup den 18/11-2003.

2003-09-30

Till Kommunstyrelsen. Ansökan om stöd till informationsbroschyr
för Hjärup.

2003-10-12

Till Kultur- och Fritidsnämnden. Svar på förfrågan om ev. placering
av ridanläggning vid väg 11 / Foodia.

Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
§9

Yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-10-06 Från Kultur- och Fritidsnämnden, per e-mail, önskar synpunkter på
placering av ridanläggning.
2003-10-17 Från kommunen, per telefon, bekräftar kommunens och Vägverkets
deltagande i mötet den 18/11-2003.
Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2003-09-22
2003-10-15
2003-10-18
2003-10-27
2003-10-28
2003-10-30
2003-11-18

Markägarsammanträde ang. GC-väg till Lomma.
”Gröna Rum”. 108 deltagare, varav 40 ej- medlemmar.
Naturvandring. 32 deltagare, varav 5 ej- medlemmar.
Föreningsmöte, Heléne Lundborg deltar.
Styrelsens möte med Berggren och Milton ang idétävlingen.
Möte ang Hälsans Stig. Ingegerd Höglund och Margareta Stern deltar.
Möte med kommunen och Vägverket. På Centrumgården.

Ø Föreningsmötet undrade hur ungdomsaktiviteterna ser ut framöver, när
Fritidsgården är stängt.
Ø Annelie Nilsson följer upp på mötet med Hjärups skolas rektor ang. åtgärder
mot skadegörelsen på och kring skolan.
Ø Kristina Börebäck fortsätter leta lokal för filmvisningarna.

§ 11

Rapport om aktuella kommunärenden
Fullmäktige sammanträder den 5/11. Kjell Nilsson bevakar.
Kommunstyrelsen har budgetsammanträde den 22/10.
Nämnderna:
Kultur och Fritidsnämnden rapporterar att basketmålet är trasigt och att det saknas
belysning.
Kommunen har tillsatt en ungdomskonsulent som skall se över hela situationen.
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§ 12

Inkomna förslag (förslagslådan)
Påpekande från en medlem om barnomsorgsproblemen i Hjärup, man har börjat
anvisa dagisplatser i Staffanstorp. Stina Rothman hälsar att kommunen har kontakt
med Jakri ang lokaler där samt att en avdelning har öppnats på Lommavägen.

§ 13

Intresseråden.
Rådet för Gator & Kommunikation
Presenterade sitt utkast till mötet med Kommunen och Vägverket den 18/11-03 på
Centrumgården ang trafikåtgärder i och kring Hjärup. Kjell Nilsson och Göran
Nordgren färdigställer PM’et inför mötet.
Miljö och grönrådet
Önskar samarbete med Markteknik ang olika åtgärder i byn. Förslag till möte med
Markteknik, ev på styrelsemötet i januari. Vi bör även inbjuda andra instanser i
kommunen som jobbar med miljö- och grönfrågor.
Skolrådet
Bör informera den politiska Hjärupsgruppen om att barnantalet i Hjärup är stigande,
och att dessa barn förr eller senare kommer att behöva skolplats.

§ 14

Information, hemsidan, Byabladet mm
Hemsidan
Ø Johan Wedin uppdaterar hemsidan under Stina Rothmans semester.
Ø Saknas länk från Staffanstorps kommuns hemsida till Byalagets (Tor Fossum).
Ø Ad hoc arbetsgrupper skall ha länk på hemsidan (sammankallande lämnar
material till Stina Rothman.
Ø Presentation av råden måste uppdateras. Åsa Fridh kontaktar sammankallande.
Byabladet
Ø Utkommer i slutet av november. Ny rubrik: Centrum Nytt, med bland annat
artikel om satsningarna i Tempo, aktiviteter på pizzarian mm.
Informationspaketet till nya Hjärupsbor
Ø Inget att rapportera.

§ 15

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

§ 16

Arbetsgrupp Nya skolan
Ingen information finns att tillgå. Stina Rothman kontaktar Bo Polsten för att höra
vad som händer.

§ 17

Arbetsgrupp Järnvägen
Inga fler möten med Banverket i år.

§ 18

Arbetsgrupp Fritidsgårde n
Arbetsgruppen tar omedelbar kontakt med fältgruppen.

§ 19

Framtidsgruppen
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Möte med Göran Berggren och Maria Milton från kommunen den 28/10.
Sammanställning av Byalagets PM med synpunkter på idétävlingen skall
färdigställas innan mötet. Även strategi för kontakten med Maria Milton, där
regelbundna möten är önskvärda. PM’et skall vara ett levande dokument som kan
diskuteras med kommunen undervägs.
Det är viktigt att understryka att rekreationsområden skall finnas inom samhället,
inte endast utanför.
Cykelväg Hjärup – Lomma, fastlagt norr om Lommavägen. Belysning ännu inte
avklarat med Lomma kommun. Arbetet påbörjas till våren.
§ 20

Arrangemang under 2003
4/11 Ät och må gott. Lokal: skolan.
23/11 Ungersk kväll på pizzerian. Max 50 pers. köp biljett! Dan Teglund ansvarar.
6/12 Julmarknad. Planeringsmöte den 12/11. Styrelsen beviljar 5000 kr.
Vi måste börja planera för vårens arrangemang. Skall vara klart till årsskiftet!

§ 21

Övriga frågor
-

§ 22

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Heléne Lundborg

Vid protokollet:

Lotte Gjörup

-4 -

