Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag
Onsdag den 14 september 2016 kl 19.00-21.00
Plats: Biblioteket
Närvarande: Sofia Güll, Lars-Göran Mattisson, Margareta T Stern, Gun
Sellén, Ingegerd Höglund, Milan Stamenkovic, Boel Selander
Adjungerade: Malin Flankör, Mattias Onsdorff
Frånvarande: Ulla-Britt Henningsson, Ingemat Persson, Tomas Naeslund, Bodil Carlsson, Anna
Bruun Månsson
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll vald.
§2
Val av justerare
Lars-Göran Mattisson vald
§3
Val av mötessekreterare
Milan Stamenkovic vald
§4
Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd
§5
Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Tre (3) protokoll ligger på kö. Ska försöka klara av dessa till nästa styrelsemöte.
§6

Informationspunkter
● Status språkcafé
o Ulla-Britt blev kontaktperson hos kommunen, men behovet ansågs inte
så stort, så ”språkcafe Hjärup” läggs på is.
● Promenadmöten järnvägen (Trafikverket)
o Ca 60 personer fördelade på 3 grupper, med representation från
kommun och trafikverket (fullbokat).
o Informativ folder finns från trafikverket (ska försöka skaffa fram fler)
o Detaljplan: www.staffanstorp.se/bo-ochbygga/samhallsplanering/pagaende-planer/fyrsparsuttbyggnadensparomradet/
o Vägtrafikbuller är ett orosmoment
o Parkeringsplatser – medvetet underdimensionerade för att minimera
trafik

§7

Beslutspunkter
● Klargörande av ansvarsfördelning mellan föreningar vid Valborg och
Midsommar

●
●
●
●

o Ulla-britt sammankallande Valborg (jan/feb).
o Margareta sammankallande Midsommar (jan/feb).
o Dokument ”Ansvarsfördelning vid arrangemang” uppdateras av
Ingegerd.
Uppdatering av hemsidan
o Mattias kollar med Ulla-Britt (”Om Hjärup” -> ”A-Ö”).
Fortsätta kämpa för isbana ja/nej (hur/vem)
o L-G tar tag i att vidare undersöka.
Beslut för skrivelse angående vägtrafikbuller & parkeringsplatser enligt §6
ovan till kommunen och trafikverket.
Samråd av Flytten av kraftledningen vid Västerstad kommer att läggas ut på
Facebook. Handlingarna finns hos L-G.

§8

Arrangemang (rapportering)
● Invigning Uppåkraskolan
o Lägesuppdatering av Boel – ansvarsfördelning avklarad
● Politikermötet
o Lägesuppdatering av Ingegerd – ansvarsfördelning avklarad
● Valborg och Midsommar (ev bordlägga t 11 okt)
o Se §7.

§9

Utgående skrivelser
● Hastighetsbegränsning Lommavägen
o Skrivelse ska skickas till kommunen och trafikverket
● Ansökan om arrangemangsstöd
o Har ansökt.
● Fler?

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
● Isbana
● Samråd av Flytten av kraftledningen vid Västerstad. Handlingarna finns hos LG.

§ 11

Utvecklingsdiskussioner
● Presentation av intervjusvar kommuntjänstemän
o Sammandrag presenterat av Sofia.
● Uppföljning av kick-offen – förslag från arbetsgruppen (Boel, Ingegerd, Anna)
o Byalagets organisation bör ses över
▪ Diskussion kring ny organisation med fler små arbetsgrupper
o Hur introducera nya styrelseledamöter?
▪ Förslag kring att bjuda in oss själv till kommunhuset?
● Locka fler medlemmar i Jakriborg (ev bordlägga t 11 okt)
o Bordläggs till 11 Okt

§ 12

Övriga frågor
● Fira att byalaget fyller 15?
o 2 Okt fyller vi 15.
● Konferensrummet på Hjärupslundsskolan bokat för årets möten.
o Vi behåller konferensrummet bokat men nästa möte (11 Okt) hålls i
biblioteket.

§ 13 Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet
Milan Stammenkovic
Justeras

Sofia Gull

Lars-Göran Mattisson

