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Plats: Hjärups skola 
 
Närvarande: 

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

 
Förhindrade: 

 
Olle Möller, Kristina Börebäck, Annelie Nilsson 

 
Nästa möte: 

  
Tisdag 29 mars, 2005 kl. 19.00 i skolan 

 
§ 1 

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

 
§ 2 

 
Val av justerare 
Ingegerd Höglund valdes. 

 
§ 3 

 
Val av mötessekreterare 
Lotte Gjörup valdes. 

 
§ 4 

 
Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen.  

 
§ 5 

 
Mötesprotokoll från 2005-01-11 
 Protokollet godkändes. 

 
§ 6 

 
Rapport från kassören 
Kassören Johans Wredin framlade balansrapport, resultatrapport samt budget/utfall 
2004 inför årsmötet. Några justeringar ska ske och slutrapporter ska godkännas på 
nästa styrelsemöte. Kassören förbereder inkomstdeklaration före 2 maj.  

 
§ 7 

 
Medlemsrekrytering/medlemsregistrering 
Heléne Lundborg rapporterade att per 23 februari har Byalaget 367 avser nuvarande 
medlemsantal, d.v.s. de 320 som betalt för 2004 +  de nytillkomna som betalt för 
2005. Av de 105 som betalt för 2005/06 år alltså 47 nytillkomna. 
 
Ang. utdelning eller ej av medlemskort återkommer Heléne Lundborg, Stina 
Rothman och Lotte Gjörup med förslag till ev. ändringar. Tills vidare skriver man 
ut och delar ut medlemskort inom sitt utdelningsdistrikt. 
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§ 8 Årsmötet 
Verksamhetsberättelse 2004: Ev. synpunkter skickas till Kjell Nilsson per mail 
innan 7 mars. Kjell och Ingegerd färdigställer för godkännande av styrelsen på 
nästa möte.  
 
Redovisning från råden: Kjell Nilsson har mottagit redovisning från Rådet för 
Gator och Kommunikation, Järnvägsgruppen samt Arrangemangskommittén.  
Övriga råd och arbetsgrupper uppmanas lämna sina redovisningar snarast. 
 
Verksamhetsplan 2005: Ingegerd har fått några kommentarer, och färdigställer till 
nästa möte. 
 
Medlemsavgift för 2006 skall diskuteras på årsmötet.  
 
Gäst på mötet: Kjell Nilsson tar kontakt med lämplig representant från kommunen. 
 
Hedersmedlem: Styrelsen utsåg 2005 års hedersmedlem att utnämnas på årsmötet. 
Kerstin Ringwall informerar medlemmen om vårt beslut. 
 
Till nästa styrelsemöte ska alla ekonomiska rapporter, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan samt kallelse vara kopierade och klar för utdelning. Heléne 
Lundborg tar fram utdelningslistor.  

 
§ 9 

 
Yttranden och skrivelser från Byalaget 
 

 2004-12-08 
 
 
2005-01-13 
 
 
2005-01-15 
 
 
2005-01-15 
 
2005-01-21 
 
 
2005-01-26 
 
 
2005-01-31 

Till Kommunen. G&K-rådets uppföljning av tidigare ställda frågor 
och förslag om trafikåtgärder, som ännu inte besvarats. 
 
Till Kommunen, NS Kultur-Fritid. Anhållan om utbetalning av 
bidrag till arrangemang under hösten 2004. 
 
Till Banverket, kopia till Kommunstyrelsen. Remissvar betr. 
järnvägsutredningen. 
 
Till Posten. Ang. lokalisering av posten i Hjärup. 
 
Till Kommunen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Remissyttrande betr. detaljplan för Jakriborg II. 
 
Till Kommunen, Miljöutskottet. Ang. miljöpolicy för Staffanstorps 
kommun. 
 
Till Kommunen, NS Kultur-Fritid. Ansökan om bidrag till 
arrangemang våren 2005. 
 

 
 

Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 
 

§ 10 Inkomna skrivelser till Byalaget 
 

 2004-12-15 
 

Från Jakri AB. Svar på G&K-rådets fråga om gångväg till 
järnvägshållplatsen. Banverket äger marken och tillåter inte att Jakri 
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2005-01-13 
 
 
 
 
2005-01-20 
 
 
2005-01-27 
 
 
 
 
2005-02-03 
 
 
 
 
2005-02-09 
 
 
2005-02-11 
 
 
2005-02-11 
 
2005-02-16 
 
 

färdigställer gångvägen, utan vill att man går via den befintliga 
vägen. Ingegerd Höglund tar upp frågan med Banverket. 
 
Från Kommunen, Stadsbyggnadskontoret. Svar på G&K-rådets 
förfrågan 2004-12-08 (se ovan) Gatulampor bytas successivt under 
2005. Vägverket återkommer ang. övergångsställe Gl. Lundavägen/ 
Lommavägen. 
 
Från Kommunen, Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Svar på G&K-
rådets förfrågan 2004-12-08 (se ovan). 
 
Från Posten. Svar på vår skrivelse 2005-01-15. På sikt intresserad 
av annan lokalisering. För närvarande har nytt avtal med Faster’s 
ingåtts. Posten önskar dock möte med Byalaget för allmän 
diskussion. Stina Rothman kontakter.  
 
Från Kommunen. Inbjudan till ”Rådet” 2005-02-14. Margareta 
Thomasson Stern deltog i mötet. Inga konkreta resultat, men många 
intressenter närvarade. Man fick bl.a. en rapport från nystartade 
fritidsgården, som ser ut att vara en succé.   
 
Från Kommunen, NS Kultur-Fritid. Inbjudan till möte om 
ridanläggning. 
 
Från Kommunen. Om Miljövecka 2005, miljöpris etc. Kristina 
Borebäck ansvarar.  
 
E-mail från Kommunen, Miljökontoret. Information om vedeldning.
 
Från Kommunen, NS Kultur-Fritid. Bidrag till kulturarrangemang. 
Kommunen bidrager med max 3000:- för vårens arrangemang. 
 

  
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket. 
 

§ 11 Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter. 
 

 
  

2005-01-00 
 
 
2005-02-01 
 
 
2005-02-00 
 
2005-03-18 

Möte i Diskussionsgruppen betr. Hjärups framtida utveckling (Tor 
Fossum).  
 
Framtidsgruppens möte med Kommunen beträffande 
översiktsplaneringen m.m.  
 
Möte i Diskussionsgruppen betr. Hjärups framtida utveckling (Tor). 
 
Möte ang. hantering av skolans gemensamma lokaler. Byalaget är 
inbjuden och Kjell Nilsson samt Stina Rothman deltar. 
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§ 12 Rapport om aktuella kommunärenden 
 
Fullmäktige diskuterade järnvägsfrågan och beslöt att man i reviderat yttrande till 
Banverket ska förespråka tunnel. Yttranden lämnades till Banverket i början av 
februari.  
 
I nämnderna diskuterades ridhuset, Banvallsvägen (sänkning till 30 km/t) samt 
bygglov för nya skolan.  
 

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

§ 14 Aktuellt från intresseråden 
 
Inget att rapportera. 
 

§ 15 Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm. 
 
Byabladet 
Nästa nummer kommer omedelbart efter årsmötet. Bidrag om aktuella ämnen 
efterlysas.  
 
Hemsidan 
Tor Fossum håller på att ta fram skriftliga rutiner för uppdatering mm av hemsidan. 
Diskussion om placering av nyheter mm på förstasidan. Med henblick på att avlasta 
Niklas beslöts att Johan Wredin ansvarar för nyhetssidan, att Lotte Gjörup lägger in 
styrelseprotokoll och att skrivelser till och från Byalaget som skall finnas på 
hemsidan läggas in av Stina Rothman. 
 
Informationsblad till nyinflyttade 
Bladet är nu utdelat till alla hushåll i Hjärup. Avtal med Jakri om att de själva delar 
ut till sina hyresgäster vid inflyttning. Telefonlistan bör uppdateras och skickas ut, 
ev i samband med utdelning av material till årsmötet. Berit Stenlund ansvarar för 
uppdatering. 
 
Pressklipp om Hjärup 
Tidningarna har skrivit om järnvägen, informationsbladet, Jakri, ridhuset, 
fritidsgården.  
 

§ 16 Rapporter, förslag etc. från arbetsgrupper och kommittéer 
 
Framtidsgruppen: 
 
Samrådsförslaget blir resultatet av det pågående arbetet med översiktsplaneringen i 
kommunen. Skall vara klar 31 mars, men blir troligtvis försenat. Samrådsförslaget 
kommer ut på remiss, och efter inarbetning av remissvar (bl.a. från Byalaget), tar 
man fram ett utställningsförslag. Också detta skall remissbehandlas. 
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Diskussionsgruppen: 
Resultatet av diskussionsgruppens arbete ska fungera som underlag för Byalagets 
remissvar ang. detaljplanen. På möten har man bl.a. diskussion kring lokalisering 
av idrottsplatsen, gårdsgator mm. Det har deltagit c:a 12-14 deltagare. Fler 
kvinnliga deltagare önskas! 
 

 Skolgruppen:  
Inget att rapportera. 
 

 Fritidsgruppen: 
Inget att rapportera. 
 

 Ridhusgruppen: 
Lotte Gjörup representerade Byalaget vid ett möte i februari. Kommundirektören 
jobbar nu vidare med två konkreta markförslag, ett i Hjärup och ett i Staffanstorp. 

  
Järnvägsgruppen: 
Gruppen bevakar Banverkets remissarbete och tidsplan för den fortsatta 
planeringen  
 
Skapa identitet och samhörighet åt Hjärup 
Nästa styrelsemöte. 
 

 Arrangemangskommittén: 
Anmälningslistor för de olika aktiviteterna finns på biblioteket (Bo Olsson).  
 
Enligt tidigare beslut noterades att styrelsen har beviljat ett anslag på max. 7000 kr 
till vårens program. 
 

§ 17 Övriga frågor 
 
Anslagstavlan på Jakriborg är nu uppsatt utanför kontoret. Margareta Thomasson 
Stern har nyckel.  
 
Biblioteket meddelar att man nu har filmar till uthyrning.   
 
Avslutning 
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse. 

 
 
Justeras: 
 
 

  

Ordf. Kjell Nilsson  Ingegerd Höglund 
   
Vid protokollet:   
 
 

  

Lotte Gjörup   
 


