Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag

!
Plats: Hjärupslundsskolan
!

Tid: 4 mars 2015 kl.18.00

Närvarande: Malin Flankör, Kerstin Ringdahl, Tommy Grönberg, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt
Henningsson, Ingemar Persson, Eva-Lotte Frost Ottosson, Margareta Thomasson Stern, Ulla
Göransson

!
Förhindrade: Lars-Göran Mattisson, Helena Heijmink, Boel Selander
!
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Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.
Val av justerare
Till justerare valdes Tommy Grönberg.
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Föregående styrelseprotokoll
Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna.
Inkommande skrivelser
Information från Johanna Liwenborg, kommunikatör, om kommunens inventering av
anslagstavlor i mars.
Utgående skrivelser
Inga
Beslut
Inköp av en Roll-up med Byalagets logo. Eva-Lotte Frost Ottosson
Inköp av nytt mikrofonset. Tommy Grönberg
Byalaget ska skicka en skrivelse till Trafikverket och protestera mot dess beslut att inte ha
något informationsmöte i Hjärup under våren.
Information
Lars-Göran Mattisson har kontaktat Stig Wannehag om Flackarps mölla och tackat nej till
att ta över ansvaret för den.

!

Tommy Grönberg och Lars-Göran Mattisson har ännu inte fått någon mötestid om g/cvägar av kommunen, eller tid för undertecknande av övertagandehandling gällande
förrådsbyggnaden.
Vid samtal med Kristian Åsberg, ny ägare till Stenshög, framkom att familjen gärna vill ha
kvar runstenen i sin trädgård. Familjen planerar att reparera staketet och ska då försöka
göra stenen tillgängligare. Dessutom ska riksantikvarieämbetet sätta upp en ny skylt 2015.
K. Åsberg tyckte också att Byalaget skulle verka för att RAÄ ska sätta upp en skylt om den
järnåldersbostad som man fann vid utgrävningen när den gamla skolan revs.
Lars-Göran Mattisson meddelade även (skriftligt) att han fått svar av Ingalill Hellberg,
kommundirektör, på en förfrågan om bidrag till Hjärupsdagen. Den maximala summan är
10000 kr.
Ulla Göransson rapporterade om ett utskick till referensgruppen gällande idéer till
Hjärupsdagen. En person svarade med en lång lista på förslag.

§ 10

Övriga frågor
Ingegerd Höglund rapporterade från kontakt med Trafikverket, där det framgick att man inte
planerade något informationsmöte i Hjärup när detaljplanen är godkänd.
Utdelningslistorna diskuterades, korrigerades och uppdaterades.
Den nya blanketten för sökande av stöd till arrangemangen gicks igenom. Ska skickas in till
kommunen för godkännande.
Vad som händer med projektet ”nattöppet på biblioteket” togs upp, liksom senaste nytt
från Scoutparksgruppen.
Skrivelser om grönytor och utsmyckning, dessas formulering och adressat diskuterades.
Arrangemangsgruppen informerade om Valborgsfirandet och vad som återstår att göra.
Diskussion om vem/vilka som ansvarar för vad.
Ulla Göransson informerade om det fortlöpande arbetet med Hjärupsdagen och frågan om
storleken på ersättning till vissa deltagare diskuterades, samt vilket område som ska ingå i
polisansökan. Bemanning vid olika aktiviteter och ansvaret för dessa diskuterades också.
Frågorna om midsommarfirandet och referensgruppen bordlades till nästa möte.

§ 11

Nästa styrelsemöte
25 mars klockan 18.00.
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§ 12

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

Tommy Grönberg

