Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2005-03-29

Plats:

Hjärups skola

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Heléne Lundborg,
Bo Olsson, Ingemar Persson, Johan Wredin, Olle Möller, Christina Rothman,
Annelie Nilsson, Lotte Gjörup.

Förhindrade:

Tor Fossum, Kerstin Ringdahl, Kristina Börebäck

Nästa möte:

Årsmöte torsdag 28 april, 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 2005-03-01
Protokollet godkändes.

§6

Rapport från kassören
Inbetalning av aktivitetsbidrag för våren 2005 från kommunen har inkommit.
Bokslut mm har lämnats till revisorerna.

§7

Medlemsrekrytering/medlemsregistrering
Heléne Lundborg rapporterade att antalet medlemmar i Byalaget, som vid årsskiftet
var 320 hushåll, har nu stigit till över 400 hushåll. Av dessa är 71 hushåll nya
medlemmar från i år. Denna kraftiga ökning ser styrelsen som mycket glädjande.
Postgiroblanketter för inbetalning av medlemsavgifter har tryckts upp genom
Johans försorg.

§8

Årsmötet 28 april 2005
Styrelsen godkänner verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2004
och verksamhetsplan för 2005. Detta material har tillsammans med kallelse till
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årsmötet kopierats och skall delas ut till medlemmarna senast torsdag 7 april.
Hämtas hos Heléne Lundborg från 1 april.
Kjell Nilsson ombesörjer även kallelse på anslagstavlorna.
I samband med årsmötet kommer företrädare för Kommunen att informera
Byalagets medlemmar om den aktuella översiktsplaneringen, nya skolan och andra
aktuell Hjärupsfrågor.
Arbetsuppgifter vid mötet:
Förfriskningar (Margareta och Bo), uppställning av stolar mm (Lotte, Johan,
Ingemar), medlemsregistrering (Ingegerd), lotteri (Bo), högtalare och mikrofoner
(Bo), overheadprojektor (Margareta), diplom mm till hedersmedlem (Stina),
avtackning avgående ledamöter (Ingegerd).
§9

Yttranden och skrivelser från Byalaget
2005-03-22

Till kommunen. Förfrågan om vad som hänt med den utredning om
närvärmeanläggning som Byalaget yttrade sig över 2003-09-12.

Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
§ 10

Inkomna skrivelser till Byalaget
2005-03-02

Från Vägverket. Svar per e-mail på G&K-rådets uppföljning av
tidigare föreslagna väg- och trafikåtgärder (mailet vidarebefordras
separat till styrelsen). Ang. utfarten G:aLundavägen/Lommavägen
är det planerat för en rondell i framtiden, därför ingen åtgärd nu.
Betr. övergångsställe på Lommavägen innan Klockaregårdsvägen
med anslutning till GC-väg, har Vägverket begärt yttrande från
kommunen. Övergång för GC-trafik vid Ljungs Handel: inget
konkret svar.

Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.
§ 11

Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter.
2005-03-15

Samtal om böcker, c:a 12 personer deltog.

2005-03-18

Möte med kommunen ang. kultur och fritidsaktiviteter i den nya
skolan (separat mail från Kjell Nilsson). Hjärupsgruppen diskuterar
för närvarande program- och idéförslag till huset. På mötet
diskuterades den nya skolans användning för kultur och fritid och
hur verksamheten i skolan skall samordnas och organiseras.
Byalaget vill få möjlighet att fortsätta samråd med Kommunen om
dessa frågor som är av avgörande betydelse för att skolan också
skall fungera som det "Kulturens hus" som Byalaget kämpat för.
Byalaget har uppmanat kommunen att ansvaret för huset delas på de
olika funktioner (skola, bibliotek och fritidsverksamhet). Byalaget
har även föreslagit att det kommer en enkät i nästa Byablad för att
höra Hjärupsbornas synpunkter och förslag till användningsområden.
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Andra aktiviteter:
Gamla skolan: Staffanstorpshus, som numera äger byggnaden, och
Byalaget skall träffas snarast för att diskutera husets framtid.
Uttagsautomat: frågan om att få en uttagsautomat till Hjärups
centrum har aktualiserats. Kontakter pågår för att få någon bank att
intressera sig för detta.
Styrelsen konstaterar att Byalaget inte har resurser att engagera sig i
Kommunens miljövecka 25-30 april.
§ 12

Rapport om aktuella kommunärenden
Kommunstyrelsen har ingått kontrakt med Byggmästar’n i Skåne ang.
totalentreprenad för den nya skolan.
Nämnderna: Ett Skanska-företag äger f.d. ridhusområdet och en detaljplan kommer
att upprättas enligt enkelt förfarande. Dvs. att den inte kommer att skickas ut på
remiss.

§ 13

Inkomna förslag (förslagslådan, hemsidan)
Inget att rapportera.

§ 14

Aktuellt från intresseråden
Olle Möller förbereder ett nytt möte i Företagarrådet. Kallelse kan gå ut via
postlådorna hos Faster. Ev. skall Olle Möller informera om mötet vid kommunens
nästkommande företagarlunch.

§ 15

Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm.
Byabladet
Material som önskas i bladet skickas snarast till Tor Fossum. Byabladet utkommer
nästa gång efter årsmötet.
Hemsidan
Inget att rapportera.
Pressklipp om Hjärup
Tidningarna skrev bl.a. om att vårdcentralen dröjer på grund av bristande pengar,
att Skanska Prefab läggs ner, upphandling av nya skolan, Jakri. TV4 Öresund hade
gjort reportage om Ralph Höglunds snygga elskåp.

§ 16

Rapporter, förslag etc. från arbetsgrupper och kommittéer
Framtidsgruppen:
Inget att rapportera.
Diskussionsgruppen:
Några av deltagarna i diskussionsgruppen hade valt att gå ut med ett eget flygblad
3

ang. genomfartsvägar/gårdsgator i Hjärup.
Skolgruppen:
Inget ytterligare att rapportera.
Fritidsgruppen:
Den nya fritidsgården fortsätter att dra till sig många ungdomar..
Ridhusgruppen:
Inget att rapportera.
Järnvägsgruppen:
Inget att rapportera.
Skapa identitet och samhörighet åt Hjärup
Styrelsen diskuterade olika åtgärder för att stärka identitet och samhörighet för
Hjärup och Hjärupsborna. Ex.:Vägskyltar "Välkomna till Hjärup”, den gröna byn",
informationstavlor med adresser etc vid stationen m.m., fler anslagstavlor, Byalagsflagga vid centrum, Byalags-dekaler för bilar, fotoserie för att dokumentera dagens
Hjärup, mer grönt vid infarter och i byn för att leva upp till devisen "den gröna
byn", positiva budskap på trafikskyltar, t.ex. "I Hjärup har gående och cyklister
företräde", "Tack för att du kör försiktigt" etc. Styrelsen beslöt uppdra åt Kjell
Nilsson att skicka ett brev till kommunen kring våra förslag (föregås av utkast till
styrelseledamöterna för synpunkter).
Arrangemangskommittén:
Bo Olsson informerade om vårens arrangemang.
§ 17

Övriga frågor
Ev. ändringar till företagarlistan i Hjärupsbroschyren skickas till Berit Stenlund
med kopia till övriga. Reviderat lista trycks upp och delas ut med nästa Byablad.
Avslutning
Detta var det sista styrelsemötet innan årsmöte 2005. Ordförande, som lämnar
styrelsen vid årsmötet, tackade för den tid han har suttit som ordförande.
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Ingegerd Höglund

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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