
    
                                                         
 

   

Protokoll fört vid styrelsemöte Hjärups Byalag 23 januari 2020 i Hjärups bibliotek  
 

Närvarande: Zbigniew Glowacki, Ulla-Britt Henningsson, Peter Hofbauer, Ingegerd Höglund, Bodil 

Carlsson  
Adjungerade: Lars-Göran Mattisson valberedningen, Mattias Onsdorff webmaster 

Ej närvarande: Ingemar Persson, Milan Stamenkovic, Anna Bruun Månsson, Lisbeth Nilsson, Tomas 

Näslund  
 

Dagordning 

§ 1     Mötets öppnande och val av mötesordförande  

▪ Zbigniew Glowacki valdes till mötesordförande.  
 

§ 2     Val av justerare av protokoll 

▪ Ulla-Britt Henningsson valdes till justerare av protokollet. 
 

§ 3     Val av mötessekreterare  

▪ Ingegerd Höglund valdes till mötessekreterare. 
 

§ 4     Godkännande av dagordning 

▪ Den föreslagna dagordningen godkändes med sammanslagningar i § 6. 

 
§ 5     Godkännande av föregående styrelseprotokoll 

▪ Föregående styrelseprotokoll från styrelsemötet den 19 november 2019 

godkändes och undertecknades. 
 

§ 6 Diskussion och beslut 

▪ Val av ordförande  

Val av ordförande vid konstituerande möte den 21 april 2020 är av största 
vikt. 

Lars-Göran Mattisson från valberedningen hade genomgång av 

styrelsemedlemmarnas mandatperioder och kommer att kontakta samtliga 
styrelseledamöter angående fortsatt ledamotskap. Han tar gärna emot tips på 

nya ledamöter för att fylla eventuella vakanser.  

Ansvarsområden avseende de olika styrelseposterna diskuterades vid kick off 
i september 2017. Zbigniew Glowacki kontaktar Sofia Güll för att efterhöra 

om hon har dokumentation sparad digitalt. 

▪ Detaljplan för Hjärup 4:281, Alléfonden 

Utkast till skrivelse från Plan & trafikgruppen diskuterades. Lars-Göran 
Mattisson åtog sig att kontakta Ingemar Persson som är sammankallande i 

gruppen beträffande synpunkter och eventuella korrigeringar i skrivelsen som 

ska vara Stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp tillhanda senast den 3 februari 
2020.     

▪ Frågor till möte med Margareta Pauli och inbjudan till styrelsemöte 

Beslöts att inbjuda Margareta Pauli, ordförande i beredningen för kultur och 
fritidsfrågor samt demokratifrågor, till kommande styrelsemöten 25/2 

alternativt 10/3. Zbigniew Glowacki tar kontakt med henne. Följande 

frågeområden listades: Behov av mötesplatser fritidsgård/allaktivitetshus, 

Fältgruppen, Multisportbanan. 
Ulla-Britt Henningsson tar kontakt med Michael Tsiparis angående byggandet 

av allaktivitetshuset i Bjärred i anslutning till biblioteket för att efterhöra om 

Byalaget kan få ta del av ritningar och kostnader för tillbyggnaden. 



§ 7 Information och uppföljning 

▪ Byabladet utdelning vecka 2 
Byabladet är utdelat till hushållen i Hjärup. Problem i Jakriborg där flera 

lägenheter endast nås via porttelefon. Ingegerd Höglund kontaktar 

hyresgästföreningen.  
▪ Remissutskick - Detaljplan för Hjärup 4:281, Alléfonden  

Se § 6. 

▪ Valberedningen 

Se § 6. 
▪ Digital enkät  

Inga svarsformulär har kommit Byalaget tillhanda. 

 
§ 8 Rapport från aktiva arbetsgrupper  

▪ Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund) 

Ingegerd rapporterar att vårens program löper enligt planerna. Diskussion om 
fortsatt behov av affischer till respektive arrangemang i Byalagets regi. 

Frågan kommer att aktualiseras inför höstens planering. 

Arrangemangsgruppen tar gärna emot tips och har redan i höstens planering 

ett politikermöte och ”Öppet hus” för byborna med information om Byalagets 
verksamhet och olika projekt som inkluderar hållbarhetsfrågor.  

▪ Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)  
Inget att rapportera utöver vad som tagits upp i § 6. 

 
§ 9 Utgående skrivelser 

▪ Ulla-Britt Henningsson har ansökt om arrangemangsstöd för samtliga 

arrangemang under våren 2020 förutom Valborgs- och midsommarfirande, 
eftersom det inte är säkert att dessa arrangemang kommer att kunna 

genomföras. 

 
§ 10 Inkomna skrivelser och förslag 

▪ Inga. 

 
§ 11 Övriga frågor 

▪ Utdelningslistan - justering. 

Uppdatering av utdelningslistan ska göras inför kommande utdelning i 

augusti/september 2020. 
 

▪ Hur ska vi göra med Swish och utskrifter med QR-koder, då 

inträdesavgifterna har förändrats? 
Beslöts att samma Swish-kod används generellt vid inträde till arrangemang 

med avgift. 

 

§ 12 Mötet avslutas  
▪ Zbigniew Glowacki tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 
 

Ingegerd Höglund 

Mötessekreterare 
 

 

 

Zbigniew Glowacki   Ulla-Britt Henningsson 

Mötesordförande    Justerare 


