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Plats: Hjärups skola 
 
Närvarande: 

 
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum,  
Heléne Lundborg, Bo Olsson, Ingemar Persson, Christina Rothman, Lotte Gjörup.  

 
Förhindrade: 

 
Olle Möller, Kristina Börebäck, Annelie Nilsson, Johan Wredin, Kerstin Ringdahl 

 
Nästa möte: 

  
Tisdag 11 januari 2005 kl. 19.00. 

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
Val av justerare 
Stina Rothman valdes. 

 
§ 3 

 
Val av mötessekreterare 
Lotte Gjörup valdes. 

 
§ 4 

 
Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen.  

 
§ 5 

 
Mötesprotokoll från 2004-10-14 
 Protokollet godkändes. 

 
§ 6 

 
Rapport från kassören 
JM kommer att sponsra hemsidan med 5000 kr mot annons på sidan.  

 
§ 7 

 
Medlemsrekrytering/medlemsregistrering 
Antalet medlemmar är 330. Heléne Lundborg skickar adresslista samt påminnelse-
brev för utdelning.  

 
§ 8 

 
Yttranden och skrivelser från Byalaget 
 

 2004-10-18 
 
 

Till Kommunen, Tekniska nämnden, åtgärder betr. mopedtrafik i 
byn 

 
 

Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 
 
 

Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag 
 
2004-11-17    
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§ 9 Inkomna skrivelser till Byalaget 
 

 2004-10-18 
 
 
 
2004-10-20 
 
 
2004-11-03 
 
 
2004-11-03 

Från Studieförbundet Vuxenskolan. Erbjudande om samarbete betr. 
kulturarrangemang. Bo Olsson träffar representant från 
studieförbundet för ytterligare information. 
 
Från kommunen, Kultur & Fritid. Bidrag om kr 5000 för höstens 
arrangemang enligt vår ansökan 2004-10-09.  
 
Från Kommunstyrelsen. Inbjudan att delta i Rådet för Trygghet & 
Säkerhet. (till Kristina Börebäck för ev. åtgärd). 
 
Från kommunen, Kultur & Fritid. Karta över ny motionsslinga. 
Beskrivning och karta finns på den nya anslagstavlan utanför 
Tempo samt på biblioteket. 

  
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 
 

§ 10 Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter. 
 
  

 
2004-10-05 
 
2004-10-21 
 
 
2004-10-21 
 
2004-10-25 
 
2004-10-26 
 
2004-11-04 
 
2004-11-09 
 
2004-11-11 
 
 
2004-11-16 

 
Kommunens informationsmöte. Ca 200 deltagare. 
 
Möte med Andreas Jacobsson som för kommunens räkning 
kartlägger det frivilliga sociala arbetet som finns i kommunen. 
 
Föredrag om trädgården. 
 
Föreningsmöte, primärt om julmarknaden. 
 
Banverkets informationsmöte, ca. 100 deltagare 
 
Extra styrelsemöte inför dialogmötet. 
 
Dialogmöte, ca 75 deltagare. 
 
Kommunens informationsmöte kring Framtidens Staffanstorp. (Bo 
Olsson lämnar kort information till styrelsen). Ca 10 deltagare. 
 
Historieföredrag (Lennart Jönssson). Ca. 40 deltagare. 
 
OBS: Bokning av lokaler på Hjärups  skola för Byalagsaktiviteter 
ska ske genom Margareta Thomasson Stern! 

 
§ 11 

 
Rapport om aktuella kommunärenden 
Miljö- och samhällsnämnden har diskuterat detaljplan för Jakriborg II. Byalaget 
kommer att bevaka när den skickas på remiss med henblick på ev. yttringar.  
 

§ 12 Inkomna förslag (förslagslådan, hemsidan) 
Inlägg på hemsidan om posten. Den nya ägaren av Tempo är ev. intresserat att ta 
över posten när Fasters avtal med Posten utlöper till våren.  
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§ 13 Aktuellt från intresseråden 
I samband med stormötet anmälde några Hjärupsbor intresse för att arbeta med 
trafik, centrum och grönområde frågorna.  
 

§ 14 Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm. 
 
Byabladet 
Klart för utdelning tillsammans med informationsblad om julmarknaden under 
vecka 48. 
 
Hemsidan 
Byalagets styrelse är mycket nöjda med resultatet av den omarbetning av hemsidan 
som pågått ett tag och över det arbete som utförts av IT-rådet. Den nya hemsidan 
som nyligen lanserades, har helt ny design och är späckad med innehåll. Där finns 
också ett nytt Forum där alla Hjärupsbor har möjlighet att framföra sina åsikter. 
Adressen till Hemsidan är oförändrad: www.hjarup.nu. Tor Fossum är ansvarig 
utgivare, och skall till nästa styrelsemöte redovisa förslag till rutiner för hur 
Hemsidan skall hanteras. 
 
Anslagstavlan på Jakriborg kommer att monteras upp inom kort.  
 

§ 15 
 

Rapporter, förslag etc. från arbetsgrupper och kommittéer 
 
Framtidsgruppen: 
På dialogmötet den 11 november informerade Byalaget om hur vi ser på 
planeringen och lyssnade till kommentarer från deltagarna. Det var glädjande 
att anslutningen blev så god, ca 75 personer, och att vi fick så stark respons. Många 
är beredda att engagera sig i de diskussionsgrupper, som Byalaget inbjöd till och 
som Tor Fossum ansvarar för. Vi har stora förväntningar på att dessa diskussioner 
skall vara konstruktiva och ge Byalaget bra underlag för fortsatta överläggningar 
med Kommunen. Vi har preliminärt diskuterat att hålla ett nytt stormöte i januari 
2005 för att se vad grupperna kommit fram till. 
 

 Skolgruppen:  
Förfrågningsunderlag under upprättelse. Förväntat byggstart enligt planen mars 
2005. 
 

 Fritidsgruppen: 
Kontrakt har undertecknats mellan Jakri och kommunen ang lokaler på UVS-
området för fritidsverksamhet.  
 

 Ridhusgruppen: 
På mötet mellan kommunen, ridklubben och Byalaget lovade kommundirektören att 
innan utgången av oktober återkomma med förslag till mark eller fastigheter när 
man inventerat kommunens ägor. Detta datum har nu passerats utan någon kontakt 
från kommunen. Klubben kommer inte att agera före årsskiftet. Åsa Fridh 
återkommer till Byalaget med förslag till handlingsplan till nästa styrelsemöte.  
 

 Järnvägsgruppen: 
Järnvägsgruppen uppmanar alla medlemmar att fylla i och skicka in enkät till 
Banverket. Finns på biblioteket. Ingegerd Höglund redogjorde för hur man tänkt sig 
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innehållet i den remisskrivelse som kommer att skickas till Banverket före 2005-01-
31. Järnvägsgruppen skall i god tid före nästa styrelsemöte redovisa förslag till 
yttrande för styrelsens beslut. 
 
Välkomstbroschyr 
Ingegerd skriver om Byalaget. Beslut fattas under hand via mail då broschyren 
måste tryckas i år. 
 
Skapa identitet och samhörighet åt Hjärup 
Projektet bordläggs tills vidare, men styrelseledamöterna uppmanas att före nästa 
styrelsemöte komma med synpunkter, tillägg etc. 
 

 Arrangemangskommittén: 
Julmarknad: Heléne skickar uppdatering av arbetsschema. Behövs mycket folk 
speciellt för iordningsställande före och efter.  
 
Filmklubben och barnens loppmarknad krockade på söndagen. Vi måste ha bättre 
koll på övriga arrangemang en annan gång! 
 
Jakriborgs julmarknad den 18-19 december: Byalaget kommer att medverka. Kjell 
Nilsson är ansvarig men hjälp behövs (Bo Olsson, Ingegerd Höglund och Stina 
Rothman lovar medverka, enligt senare anmälan också Heléne Lundborg och 
Margareta Thomasson Stern). 
 
Hjärupsrundan samt midsommarfirandet: beslöts att diskutera gemensamt 
arrangemang med övriga föreningar.  
 

§ 16 Övriga frågor 
Styrelsen sammanträder nästa gång 2005-01-11, kl. 19.00 (Margareta ordnar lokal).
Styrelsen ombeds dessutom reservera fredagen den 21 januari 2005. 
 
Avslutning 
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse. 

 
 
 
Justeras: 
 
 

  

Ordf. Kjell Nilsson  Stina Rothman 
   
Vid protokollet:   
 
 

  

Lotte Gjörup   
 


