Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2009-06-11

Plats:

Hjärupslundsskolan

Närvarande:

Thomas Schiffer, Ingrid Gyllenbäck ,Tommy Grönberg, , Margareta Thomasson
Stern, Kerstin Ringdahl, Ingemar Persson och Lars-Göran Mattisson.
Ingegärd Höglund, Thomas Johnsson och Göran Nordgren deltog under § 0 som
representanter för Järnvägsgruppen och Gatu- och Kommunikations-rådet.

Förhindrade: Peter Ottosson, Jimmy Hassel, Claes Bruce och Jens Svefors.
§0

Diskussion med Göran Berggren angående avtalet om järnvägen genom Hjärup
Planerings chef Göran Berggren från Staffanstorp, som ställt upp för att informera om
det nyligen genomförda avtalet mellan Staffanstorps kommun, Region Skåne och Banverket
angående järnvägen genom Hjärup.
Göran Berggren påpekade att de 210 Mkr som tillskjuts (50+50+110) skall användas för att
förbättra bullerskydd (glasrör och nedsänkning)och anslutningen i omedelbar närhet (10m) av
järnvägen och skall vara förutom Banverkets ursprungliga åtagande med undergång och normalt
bullerskydd.
Livliga diskussioner angående effekten av den relativt ringa nedsänkningen och glasröret
tog vid (se avtalet S-torp hemsida)
Sist men inte minst enades vi om vikten av att byalaget får deltaga i processen vid den slutliga
utformningen genom representation i någon arbetsgrupp, så att synpunkterna från Hjärups
befolkning blir framförda.

§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Margareta Thomasson-Stern

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars-Göran Mattisson

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående styrelseprotokoll.
Styrelseprotokoll för mötet 2009-05-07 godkändes.

§6

Nytt från råden.
Inget att rapportera.
Beslöts att förnya Järnvägsgruppen/Gatu och Kommunikationsgruppen med tanke på det nya
avtalet om järnvägen genom Hjärup (§0).
Mötet påpekade vikten av att verka även mot Banverket och Regionen

§7

Inkommande skrivelser.
Svar från Staffanstorps kommun angående Byalagets ansökan om att bli sakägare i frågan om
Hjärups Centrumbebyggelse. Svaret var negativt men, man var välvillig till samverkan.

§8

Utgående skrivelser.
Inga

§9

Information.
Inget förutom det som framkom under § 0.

§10

Medlemmar.
Hittills i år (1/6) har 343 medlemmar betalt avgift.

§ 11 Övriga frågor.
Nästa möte bestämdes till 20/8 kl 19.00 i Hjärupslundsskolan.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Justeras:

Margareta Thomasson-Stern
Vid protokollet:

Lars-Göran Mattisson

