
 
 
 
 
 
 

 

Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag 
 
2004-08-26    

 
 
 
 
 
Plats: Hjärups skola 
 
Närvarande: 

 
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum,  
Bo Olsson, Lotte Gjörup, Heléne Lundborg, Kristina Börebäck, Olle Möller, 
Ingemar Persson, samt adjungerade från råden: Åsa Fridh och Jan Karlsson  
Bernt Strömgård, projektansvarig för nya skolan, och arkitekt Ulla Nordström 
informerade inledningsvis om läget betr. nya skolan (se §15). 

 
Förhindrade: 

 
Annelie Nilsson, Johan Wredin, Kerstin Ringdahl, Christina Rothman 

 
Nästa möte: 

  
Kjell Nilsson meddelar efter mötet att nästa styrelsemöte hålls som tidigare 
planerats, d.v.s. 14/10 kl.19.00. 

 
§ 1 

 
Mötets öppnande  
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen 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 

 
Mötesprotokoll från 2004-06-01 
Uppföljning: 
Förslag på lekpla tsutredningen: Kristina Börebäck arbetar med detta och 
återkommer. 
Utredning järnvägen: Brev härom är skickat. 
Förfrågan om Hjärupsrundan: Arrangemangskommiteen kommer med förslag till 
styrelsen nästa gång. 
Filmklubben: avvaktar inköp av vit duk mm. 
Protokollet godkändes härmed.  

 
§ 6 

 
Rapport från kassören 
Kassören meddelade genom Kjell Nilsson att det har tillkommit ganska få nya 
medlemmar i sommar, och att kostnad för tryck av Byabladet upplöp till kr 7000. 
 

§ 7 Medlemsrekrytering / medlemsregistrering 
Heléne Lundborg delade ut lista över medlemmar, som ännu inte betalat in för 
2004. Påminnelsesbrev skall delas ut snarast. Alla i styrelsen ombeds att fundera 



 
 
 
 
 
 

 

över hur vi kan rekrytera fler medlemmar och också att ta initiativ inom resp. 
utdelningsområde. 
 
Medlem nr. 400 kommer att belönas med en akvarell av Ralph Höglund.  
 

§ 8 Yttranden och skrivelser från Byalaget 
 2004-06-08 

 
 
2004-06-10 

Till Kommunstyrelsen. Ang. järnvägen genom Hjärup, krav på 
utredning liknande Burlövs, mm.  
 
Till Vägverket. Ang. utställelse av arbetsplan för GC-väg till 
Lomma.  
 

 
 

Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 
 

§ 9 Inkomna skrivelser till Byalaget 
 2004-06-04 

 
2004-06-08 
 
 
2004-06-15 
 
 
 
2004-06-17 
 
 
 
 
 
2004-06-18 

Från Bo Polsten. Ang. möte med Hjärupsgruppen 2 september 2004 
 
Från Vägverket. Underrättelse om utställelse av arbetsplan för GC-
väg till Lomma. 
 
Från Kommunen. Bekräftelse på att vår skrivelse om järnvägen 
2004-06-08 mottagits och lämnats för handläggning till Göran 
Berggren. 
 
Från Kommunen, Kultur- och fritidsnämnden. Protokollsutdrag från 
nämndens mäte 2004-06-09 ang. iordningsställande av ”Hälsans 
Stig”. Ärendet återsänt till kommunstyrelsen för finansie ring. 
Margareta Thomasson Stern och Ingegerd Höglund tar förnyat 
kontakt med kommunen. 
 
Från Kommunen, Kultur & Fritid. Föreningsmeddelande nr. 5 ang. 
aktuell verksamhet, bidragsmöjligheter mm. Kristina ser närmare på 
Byalagets möjligheter att delta i ungdomsprojektet. Kristina och 
Ingegerd Höglund ser närmare på Byalagets möjligheter att delta i 
miljöprojektet. 

  
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 

 
§ 10  

 
Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter. 
Möte med Hjärupsgruppen den 2 september kl. kl.16.00 på Rådhuset i Staffanstorp 
för information och diskussion betr. omarbetat förslag till Program för 
Översiktsplan. Dessutom skall det beslutas om ett allmänt informationsmöte för 
Hjärupsborna. Byalagets styrelse och sammankallande i Råden inbjuds att delta. 
 
Föreningsmöte – datum ej fastställd. Det är på hög tid att planera julmarknaden. 
Kjell Nilsson kontaktar UIF ang. datum. 

 
§ 11 

 
Rapport om aktuella kommunärenden 
Inget att rapportera. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

§12 Inkomna förslag (förslagslådan, hemsidan) 
Inget att rapportera. 
 

§ 13 Aktuellt från intresseråden 
Information från IT-rådet ang. bredband är ut lagt på hemsidan. Det skall planeras 
för nya arbetsuppgifter i IT-rådet, f.ex att ansvara för hemsidan. Olle Möller 
planerar ett möte med rådet.  
Företagarrådet – nytt möte den 1 september. Kallelse skickat bla via postboxen hos 
Fasters.  
Det behövs nyrekrytering till Grön & Miljö. Ev. samarbete mellan Grön/miljö och 
Gator & Kommunikation.  
 

§ 14 Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm. 
 
Byabladet 
Tor Fossum återkommer med nästa udgivningsdatum. Bidrag önskas från råden! 
 
Hemsidan 
Diskussion med IT-rådet om hemsidan genom Tor Fossum (ansvarig), Christina 
Rothman och Johan Wredin 
 
Media 
Tidningarna skrev om: Den nya skolan, den av Byalaget efterlysta 
järnvägsutredning, scoutgård blev fritidsgård, UVS-problematiken, nya planen, 
trygghetsvärdar i Staffanstorp, midsommararrangemanget, kameraövervakning av 
Hjärups skola.  
 

§ 15 
 
 

Rapporter, förslag etc från arbetsgrupper och kommittéer 
 
Skolgruppen:  
Styrelsen fick en redovisning av nuläget från Kommunen genom Bernt Strömgård 
och arkitekt Ulla Nordström. Tidplanen för byggandet är att kommunfullmäktige 
kommer att få projektet för beslut i februari 2005. Systemhandlingar är framtagna, 
och en kostnadsbedömning håller på att tas fram. Anbud förväntas inhämtat under 
hösten. Man räknar med en kostnad inkl. inventarier på 88 mio kr. Framförallt 
berördes lokalerna för allmänna ändamål, som är så angelägna för Byalaget. Vi 
förvissade oss också om att man lägger stor vikt vid vind- och ljusförhållanden. En 
del konstruktiva synpunkter fördes fram. Kommunen önskade förslag till namn på 
denna byggnad, som kommer att bli mer än en skola. Arbetsnamnet har ju varit 
Hjärups nya skola. Man önskade även förslag till hur den ”öppna verksamheten” 
kan bemannas och organiseras. "Skolgruppen" skall nu tillsammans med 
"Fritidsgruppen" ingående granska de aktuella skisserna och framföra synpunkter.  

 Fritidsgruppen: 
Kristina Börebäck informerade om sommarens aktiviteter på Scoutgården som har 
fungerat som fritidsgård.  
På grund av bristande uppslutning lades ”Sikta mot Stjärnorna”-kvällen ner, 
återkommer kanske i samband med julmarknaden.   
 

 Ridhusgruppen: 
Åsa Fridh informerade om arbetsgruppen bestående av representanter för 
ridklubben, Hjärup och kommunen, där en konsult har tagit fram olika förslag, som 



 
 
 
 
 
 

 

inte är i linje med det som förväntades. Ridklubben efterlyser en seriös inställning 
från kommunens sida. Byalaget kommer att bevaka detta som ett kommunärende, 
och meddelar kommunen skriftligen att vi önskar en snarlig lösning på frågan.  
 

 Järnvägsgruppen: 
Ingegerd Höglund informerade om sommarens tidningsdebatt kring järnvägen 
genom Hjärup. Banverket planerar en utställning i Hjärup under veckorna 41-45, 
härunder ska hållas ett informationsmöte för Hjärupsborna. 
 

 Arrangemangskommittén: 
 Bo Olsson informerade om höstens aktiviteter. En lista kommer att skickas till 
styrelsen. Förutom de fasta aktiviteterna: bokcirkel, stavgång, teatergängarna och 
filmklubb, finns bl.a. följande aktiviteter: whisky provning 10 oktober), 
skymningskväll ( 8 november i samarbete med biblioteket), en serie föreläsningar 
om föräldraskåp i samarbete med församlingen och socialförvaltningen samt en 
rundvandring till kyrkorna i samarbete med församlingen. Den vid detta laget 
traditionella julmarknad för alla organisationer är ännu inte fastlagd. Byalaget 
föreslår dock lördagen 4 december. Kjell Nilsson meddelar detta till UIF.  
Beslöts att godkänna att program genomförs fram till årsskiftet enligt de redovisade 
riktlinjerna inom ett ramanslag från Byalaget av 10.000:-, vilket belopp också skall 
inkludera anslag till Filmklubben men ej Julmarknaden, som kommer att behandlas 
separat efter samråd med övriga föreningar. Kommittén bör dessutom försöka få 
största möjliga bidrag från Kommunen och andra till de aktuella arrangemangen. 
Program måste delas ut snarast. 
 
Vad angår frågan om Byalaget vill stå som arrangör av midsommarfirandet 
kommer arrangemangskommittén att ta fram förslag för beslut på nästkommande 
styrelsemöte. 
 

§ 16 Övriga frågor 
Anslagstavlorna behöver rengöras. Margareta Thomasson Stern kontaktar Leinerud 
härom. 
 
Avslutning 
Ordföranden avslutade härmed mötet, tackade för visat intresse. 
 

 
Justeras: 
 
 

  

Ordf. Kjell Nilsson  Helené Lundborg 
   
Vid protokollet:   
 
 

  

Lotte Gjörup   
 


