Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag

2014 - 08 - 24

Plats: Hjärups Bageri & Gastronomi Tid: kl. 11 - 13
Närvarande: Boel Selander, Eva - Lotte Frost Ottosson, Tommy Grönberg, Margareta Thomasson Stern, Ulla - Britt Henningsson, Malin Flankör, Ingegerd Höglund, Lars - Göran Mattisson,
Kerstin Ringdahl, Ulla Göransson

Förhindrade: Ingemar Persson, Helena Heijmink
Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff

§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
Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna.

§6

Inkommande skrivelser
Från Miljö - och Samhällsbyggnadsnämnden:
Meddelande om antagande av detaljplan för en del av Hjärup 4:2 Tågvägen i Hjärup.
Meddelande om antagande av detaljplan för Åkerslundshusen.
Förslag om Åretruntbyn och Omformarstationen i Flackarp.

Inbjudan till Samrådsmöte onsdagen 3/9 kl 18.00 i Hjärupslundsskolan avseende ”Fyraspårsutbyggnaden” med fyra detaljplaner för Spårområdet, Banvallavägen/Lommavägen,
Stationsbyn och Wragerupsvägen.

§7

Utgående skrivelser
Till Stadsbyggnadskontoret om Hjärup No etapp 2 med kopia till Christian Sonesson M och
Pierre Sjöström S

§8

Information
Malin Flanör har inlett en serie möten med Pontus Borgstrand (stadsbyggnadschef) där
man ska diskutera Klockaregårdsvägen, Åttevägen, Parken, Grusfotbollsplanen, cykelväg
och Återvinningsstationer. Nästa möte är inplanerat 3 september.

Något svar från Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden rörande skrivelsen om vårdträdet,
som skickades in 25 maj 2014 har ännu inte inkommit.
Sommarens planerade möte med ”Vårt Hjärup” är framflyttat.
Lars - Göran Mattisson fick vid tidigare möte i uppdrag att undersöka ev. möjligheter att få
bidrag till ett ”byahus”. Rapporterade om kontakt med Harlösa Byalag som fått stöd till sitt
byahus via banken. Undersökningen fortsätter.
Under politikermötet 20/8 togs alla inskickade frågor upp.
Efter jul finns det ingen ledare för bokcirkeln och programpunkten Läsning inför …
eftersom Christina Odenhammer går i pension och ingen annan bibliotekarie har möjlighet
att överta ledarskapet för tillfället.
Antalet medlemmar uppgår för närvarande till 373 hushåll.

§9

Övriga frågor
Vid styrelsemötet 2014-05-07 gavs Ulla - Britt Henningsson i uppdrag att förbereda en
översyn av Byalagets stadgar och av en ny dagordning för styrelsemötena.
Ulla - Britt Henningsson rapporterade om det pågående arbetet med stadgarna.
Den förändrade dagordningen testas i detta protokoll.
En diskussion initierades om vem som ansvarar för vad i styrelsen, samt vem som får mail
under vilka adresser och hur dessa mail hanteras.
Hur råden och grupperna arbetar, samt hur många personer som bör ingå i varje grupp togs
också upp, liksom om alla i styrelsen ska informeras om allt.
Dessa frågor diskuterades mera ingående under den ”Kick off” som följde efter det
ordinarie mötet.

§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Ulla Göransson

Justeras

Malin Flankör

Lars-Göran Mattisson

