Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-11-18

Plats:

Centrumgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande:

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

Förhindrade:

Christina Rothman, Johan Wredin, Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Annelie Nilsson

Nästa möte:

Tisdagen 10 december 2003 kl. 19.00, UIF’s klubbstuga.
Första ordinarie styrelsemöte blir 27 januari 2004 kl. 19.00 i Centrumgården. OBS:
Ny tidpunkt!!

§1

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

§2

Val av justerare
Bo Nilsson

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen. Punkten § 20 - Möte med kommunen och
Vägverket äger rum kl. 19.00.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från förre styrelsemöte 2003-10-22

§6

Rapport från kassören
Kassören redovisar kassabehållning. Tillkommer inbetalning från kommunen ang
fakturerade tryckkostnader.

§7

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Det kommer till nya medlemmar på löpande band. För närvarande 327 medlemmar,
varav 14 tidigare medlemmar ej betalt, dvs netto 313 medle mmar. Nytillkomna
medlemmar nu i slutet av året får medlemskort för 2004. Heléne Lundborg har nya
medlemskort för 2004.
Kjell Nilsson följer upp tidigare kontakter med Jakri och komunen ang.
anslagstavlor.
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§8

Inkomna yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-10-29
2003-11-18
2003-11-18
2003-11-18
2003-11-18

Till kommunen ang. arkitektförslagen.
Till Kultur- och Fritidsnämnden ang. utbetalning av beviljade bidrag.
Till Kultur- och Fritidsnämnden ang. ansökning om bidrag till
julmarknaden.
Till kommunen. Svar på motion ang. vissa gång- och cykelvägar.
Till kommunen. Ang. Gamla Skolan / Fritidsgården.

Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
§9

Yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-10-17
2003-10-13

Svar från kommunen ang. deltagande i dagens möte om väg- och
trafikfrågor.
Från Kultur- och Fritidsnämnden. Protokoll från möte 2003-10-22
ang. ridanläggning. Nämnden föreslår att Kommunstyrelsen träffar
beslut om placering antingen vid Foodia/väg 11 eller vid Gullåkra
Mossa.

Ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
§ 10

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
2003-10-27 Föreningsmöte ang. julmarknaden.
2003-10-28 Möte med Göran Berggren och Maria Milton från kommunen.
Information om Byalagets syn på arkitektförslagen.
2003-11-04 Föredrag om hälsa. Ca. 40 deltagare.
2003-11-17 Föreningsmöte ang. julmarknaden.
Pressen har skrivit om Hjärup med anledning av Fritidsgårdens stängning, Centrum
(om vårt PM till kommunen), samt budgetfrågorna.
Styrelsen beslöt att uppvakta den nya konditorian med en välkomstblomma. Kjell
Nilsson och Margareta Stern ombesörjer detta.

§ 11

Rapport om aktuella kommunärenden
På fullmäktigas möte 2003-11-05 diskuterades ridanläggning, delårsbokslut. Av
intresse för Hjärupsborna är det nya försöket på 1 år där medborgarna har rätt att
lämna förslag direkt till fullmäktige. Tor Fossum skriver en notis i Byabladet.

§ 12

Inkomna förslag (förslagslådan)
Inget att rapportera.

§ 13

Intresseråden.
Rådet för Gator och Kommunikation har förberett underlag till mötet i dag.
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§ 14

Information, hemsidan, Byabladet mm
Manus till Byabladet är lämnat för layout, klar till tryck vecka 48. Utdelning skall
ske tors/fre vecka 48.

§ 15

Åtgärdsprogrammet
Alla i styrelsen tittar på verksamhetsplanen inför styrelsemötet i januari. Kjell
Nilsson skickar utkast till lägesrapport. Arbetsgrupperna och råden ombeds att
skicka ca. ½ sidas underlag till Kjell innan jul.

§ 16

Arbetsgrupp Nya skolan
Inget att rapportera.

§ 17

Arbetsgrupp Järnvägen
Inget att rapportera.

§ 18

Arbetsgrupp Fritidsgården
Inget att rapportera.

§ 19

”Idéer om Hjärups framtid” - Framtidsgruppen
Byalaget har lagt ner stort arbete på att utvärdera och kommentera arkitektförslagen
”Idéer om Hjärups framtid”. Följande PM har tagits fram:
• PM 2003-10-22. Inkomna synpunkter på arkitektförslagen.
• PM 2003-10-25. Några kommentarer från Hjärups Byalag beträffande
arkitektförslagen.
Dessa PM har tagits fram av Framtidsgruppen och godkänts av styrelsen efter
diskussioner vid de två föregående styrelsemötena. De har sänts till kommunen med
följebrev 2003-10-29 och distribuerats till den politiska Hjärupsgruppen m.fl.
Muntlig information lämnades till stadsbyggnadschefen Göran Berggren och
arkitekt Maria Milton vid möte 2003-10-28, då dessa också informerades oss om
tidsprogrammet för den fortsatta planeringen. Det utlovades också nära kontakter
med Byalaget via Framtidsgruppen under detta arbete. Hjärupsgruppen har
inbjudits till möte med Byalaget vid tidpunkt som gruppen anser lämplig.
Vi konstaterade med nöje att det arbete vi lagt ner på att kommentera och
sammanställa synpunkter på arkitektförslagen mötts med positiva kommentarer från
flera håll i kommunen.

§ 20

Väg- och trafikåtgärder i Hjärup (Möte med Vägverket och Kommunen)
Byalaget har inbjudit Vägverket ock Kommunen till kvällens möte. Förutom
Byalagets styrelse deltog från rådet Göran Nordgren, Thomas Johnsson, Rolf Lind
och Ingemar Persson. Från kommunen deltog Tekniska nämndens ordf. Per Ove
Kjellborn, viceordf. Ulla Fredriksson, tekniska chefen Olle Nilsson samt Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämndens ordf. Be ngt Landgren. Från Vägverket deltog Per
Wisenborn. Som underlag för mötet användes en lista som Kjell Nilsson tagit fram i
samråd med Göran Nordgren. Denna lista bifogas till detta protokoll tillsammans
med våra anteckningar från mötet.
Sammanfattningsvis konstaterades att Vägverket och Kommunen ser över vissa
diskuterade frågor och återkommer beträffande dessa. Byalaget avser att
återkomma i ett par frågor och välkomnar i övrigt kontakter betr. aktuella frågor.
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§ 21

Arrangemang under 2003
2003-11-23 Ungersk afton med vinsmakning – fullt hus på pizzerian.
2003-12-06 Julmarknad. Nästa planeringsmöte 2003-11-26 kl. 18.30.
2003/2004

Filmklubben. Se www.hjarup.nu för mer information.

Arrangemang 2004:
Föreläsningsserien Året i trädgården fortsätter till våren.
Bokcirklen samt stavgång fortsätter till våren.

§ 22

Övriga frågor
-

§ 23

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Bo Nilsson

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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