
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2014 -05 – 07

Plats: Hjärupslundsskolan Tid: 19.00

Närvarande: Malin Flankör, Lars-Göran Mattisson, 
Tommy Grönberg, Eva-Lotte Frost Ottosson, Boel Göransson, Ulla-Britt 
Henningsson, Ulla Göransson

Förhindrade: Ingemar Persson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, 
Helena Heijmink, Kerstin Ringdahl

Inbjuden: Mattias Onsdorff, webmaster

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lars-Göran Mattisson

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes.

§ 6 Nytt från råden
Gatu-och Kommunikationsrådet
Efterlyste ytterligare förklaringar från Stadsbyggnadskontoret angående 
Hjärup NO.etapp 2 Åretruntbyn. när det gäller kraftledningen och 
genomfartsleden. Mötet bestämde att Tommy Grönberg (ordförande i rådet) 
skulle ta kontakten. 

Rådet initierade också en diskussion om gestaltningen av parken och 
grusplanen och hur Byalaget ska ta in idéer och tankar om detta.

Kultur-och Fritidsrådet 
informerade om kommande arrangemang, samt rapporterade från 
Valborgsfirandet. 

Ett schema för bemanning av Byalagets bord på Djurens dag på Jakriborg 10 
maj bestämdes.

Rådet efterlyste medlemmar som kunde närvara vi midsommarfirandet.



Rådet önskade också inbjuda Jonas Johansson, scouternas ordförande till ett 
styrelsemöte för diskussioner om ett ev. närmare samarbete.

Ulla Göransson rapporterade om hur arbetet med Hjärupsdagen 1 juni 
framskred.

§ 7 Inkommande skrivelser
Mail från Ingrid Movitz, med en önskan om hjälp av Byalaget att rikta 
Stadsbyggnadskontorets uppmärksamhet på ett gammalt vårdträd vid 
Äppelhagen.

Mail från Lennart Friberg angående Årsmötesprotokollet.
som besvarats fortlöpande.

§ 8 Utgående skrivelser
Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret gällande samrådet för Hjärup NO daterad
2014-04-03 godkändes och lades till handlingarna (skrivningen hade tidigare 
godkänts via mail).

§ 9 Information

§ 10 Medlemmar
.

§ 11 Övriga frågor
Mötet diskuterade vad som kan komma att hända när arrendeavtalet för 
scoutgården går ut.

Mötet diskuterade behovet av en översyn av Byalagets stadgar och om en ny 
dagordning för styrelsemötena. Ulla-Britt Henningsson gavs i uppdrag att 
förbereda en sådan översyn.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Ulla Göransson

Justeras

Malin Flankör Lars-Göran Mattisson


