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Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag

!
Plats: Hjärupslundsskolan
!

Tid: 2014-09-24 kl. 19.00

Närvarande: Malin Flankör, Lars-Göran Mattisson, Ingegerd Höglund, Ingmar Persson, Helena
Heijmink, Boel Selander, Tommy Grönberg, Margareta Thomasson Stern, Eva-Lotte Frost Ottosson, Ulla-Britt Henningsson, Kerstin Ringdahl, Ulla Göransson

!
Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff
!
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§6

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.
Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lars-Göran Mattisson.
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna. Byte har skett av styrelseprotokollet på hemsidan eftersom en tidig version av protokollet råkat läggas in.
Inkommande skrivelser
Översiktsplan över grönområden och cykelvägar. Katarina Jereaus, planarkitekt

!

För kännedom: Om detaljplanen för beslut om Stora Uppåkra 12:2 skola Hjärup NO. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden

!
Biviljande av bidrag till 3 arrangemang. Kultur- och fritidsnämnden
!

Mail från framtida hyresgäster i Bonums hus med oro för den kommande trafiksituationen
på Centrumstigen/Fredriks väg. Lars-Göran Mattisson utsågs att svara på mailet.
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Utgående skrivelser
Synpunkter på detaljplanen för stambanans utbyggnad till 4 spår i Hjärup. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Ansökan om bidrag till höstens arrangemang.

Information
Ingegerd Höglund meddelade att alla höstens arrangemang är klara.
Gavs i uppdrag av mötet att fastställa arbetsgången i Kultur- och fritidsrådet.
Malin Flankör meddelade att det vid samtal med kommunen framkommit att de
återvinningsstationer som tagits bort/kommer att tas bort ska ersättas. Kommunen räknar
med att det år 2015 ska finnas 4 - 5 återvinningsstationer i Hjärup.
Det framkom också under samtalet att den s.k. Grusplanen ska utredas. Malin Flankör
håller sig uppdaterad.
Vidare framkom att en ny, oberoende utredning av trafiksäkerheten ska göras i samband
med planeringen av Åttevägen.
Lars-Göran Mattisson meddelade att undersökningen om bidrag till ett ”Byahus” går
vidare.
Han har kontaktat Bo Pohlsten, ordförande i Leader Lundaland, som ska ta reda på om det
finns pengar att söka där.
Johan Rasmusson, f.d. bibliotekschef i Staffanstorps kommun, önskar ett nytt möte
med Byalaget om kommande arrangemang och ett ev. gemensamt arrangemangshäfte.
Byalagets nya anslagstavla på Tempo Jakriborg sätts upp av Tommy Grönberg
Lars-Göran Mattisson ska göra en ställning till Byalagsskylten så att den kan stå på ett bord.

Övriga frågor
Tommy Grönberg meddelade att Byalaget behöver köpa en ny mikrofon till
arrangemangen. Mötet gav honom i uppdrag att göra detta.
Diskuterades frågan om den f.d. antennsamfällighetens ”hus” som kommunen erbjudit Byalaget som förrådslokal.
Mötet utsåg Tommy Grönberg och Lars-Göran Mattisson att förhandla om villkoren
med kommunen.

-

Diskuterades möjligheten att till våren inbjuda Nino Vidovic, ordförande för Barn- och
utbildningsnämnden, till ett möte med hjärupsborna. Malin Flankör gavs i uppdrag att ta en
första kontakt.

Scoutparkens framtid diskuterades. En grupp ska bildas för kontakt med Eric Tabich,
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
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§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet
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Ulla Göransson
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Malin Flankör

Lars - Göran Mattisson

