Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2005-08-23

Plats:

Scoutgården

Närvarande:

Ingegerd Höglund, Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern,
Olle Möller, Tor Fossum, Ingemar Persson, Bengt Lindskog,
Christina Rothman Lotte Gjörup

Förhindrade:

Johan Wredin, Kristina Börebäck, Rolf Olsson, Kerstin Ringdahl

§1

Mötet öppnas
Ingegerd Höglund väljs till mötesordförande och hälsar välkomna

§2

Val av justeringsman
Heléne Lundborg valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lotte Gjörup

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen

§5

Styrelseprotokoll 2005-06-13, bilaga 1
Protokollet godkännes

§6

Rapport från kassören
Ej närvarande

§7

Medlemsrekrytering, medlemsregistrering
Antalet medlemmar som har betalt medlemsavgift för 2005 är 295.

§8

Stadgeändringar för Hjärups Byalag
Olle Möller har skickat förslaget till styrelsen, det diskuteras på nästa
styrelsemöte.

§9

Extra årsmöte 29/9
Kallelse sker genom annons i Byabladet, samt uppslag på anslagstavlor och
hemsidan. Vid årsmötet kommer medlemmar att prickas av mot medlemslistan.
På årsmötet kommer Byalagets remissvar ang. översiktsplanen att presenteras.
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§ 10

Yttranden och skrivelser från byalaget
2005-06-23 Byalagets kommentarer till Lekplatsutredningen
2005-06-23 Ansökan om bidrag till kulturarrangemang i Hjärup hösten 2005
2005-07-15 Synpunkter från Hjärups Byalag angående reviderat detaljplaneförslag för Hjärup 4:276, 4:282, m.fl. i Hjärups tätort

§ 11

Yttranden och skrivelser till byalaget
Inget att rapportera.

§ 12

Rapport om Byalagets aktuella möten och andra aktiviteter
Samrådsmöte
Ingegerd Höglund rapporterade om samrådsmötet den 22 augusti där kommunen
inbjudit arkitekter och byggare som presenterade sina planer för utbyggnad
av olika områden. Representerade var JM, Jakri, Skanska och KG Hansson
(Äppelhagen).
Från kommunen redogjorde Göran Berggren för remissförfarande. Remisstidens
utgång för den fördjupade översiktsplanen är 6/10 och att man därefter
sammanställer inkomna synpunkter under 3-6 månader. Därefter görs en förnyad
utställning av det bearbetade förslaget.
Föreningsmöte
Beslöts att Heléne Lundborg och Margareta Thomasson Stern kontaktar de andra
föreningarna för att få till stånd ett nytt föreningsmöte.

§ 13

Rapport om aktuella Kommunärenden
Inget att rapportera.

§ 14

Aktuellt från Intresserådens verksamhet
Inget att rapportera.

§ 15

Aktuella frågor i arbetsgrupperna
Framtidsgruppen
Framtidsgruppen kommer att, mellan 2005-08-15 och 2005-09-15, bjuda in till
temakvällar för att diskutera översiktsplanen. Tor Fossum rapporterade om dessa.
Järnvägsgruppen
Ingegerd Höglund ska få Banverkets förslag till regeringen. Detta beräknades vara
klart före semestrarna men har inte mottagits än.
Skol- och fritidsgruppen
Förslag till namn på ”nya skolan” lämnas till Christina Rothman snarast möjligt.
Rektor skall tillsättas under hösten. Under februari 2006 kommer det att hållas en
presentation och rundvisning på bygget.
Det har som väntat varit en del skadegörelse i Hjärup under sommaren då
fritidsklubban varit stängt.
Arrangemangsgruppen / Fritids & Kulturrådet
Kalendariet på hemsidan skall uppdateras med höstens aktiviteter.

§ 16

Aktuella informationsfrågor
Byabladet
Beräknas utdelat slutet vecka 35.
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Hemsidan
Enklare uppdateringar i existerande text kan skickas direkt till Lotte Gjörup.
Uppdaterat företagsadresslista skall in på hemsidan.
§ 17

Övriga frågor
Enkät till alla hushåll
Beslöts att Ingegerd Höglund och Lotte Gjörup tar hjälp av Annelie Nilsson på
Temo för hjälp med justering av förslaget. Enkäten skall följa med Byabladet.
Arkiv
Bengt Lindskog hade föreslagit annan plats för arkivförvaring. Förslag till nästa
styrelsemöte.
Kopiering
Beslöts att rådsmedlemmar får kopiera på scoutgården i rimligt omfång. Kontakt
via Margareta Thomasson Stern.

§ 18

Nästa styrelsemöten
Tisdag den 4 oktober kl. 18.30. Lokal meddelas.
Onsdag den 9 november kl. 18.30. Lokal meddelas.
Dessförinnan årsmöte torsdag den 29 september.

§ 19

Ordföranden avslutar mötet
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse.

Justeras:

Ingegerd Höglund

Heléne Lundborg

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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