
   
                                                        

  
Protokoll fört vid styrelsemöte Hjärups Byalag 25 februari 2020 i Hjärups bibliotek 

Närvarande: Zbigniew Glowacki, Ulla-Britt Henningsson, Peter Hofbauer, Ingegerd 
Höglund, Bodil Carlsson, Lisbeth Nilsson, Ingemar Persson.  

Besökare: Margareta Pauli, Eric Tabich och Åsa Ekstrand. 

Hjärups Byalag kallar härmed till styrelsemöte enligt nedan:
Tid: 25 februari kl 19.00 i konferensrummet på Hjärupslundsskolan 

Del 1 med externa besökare
Zbigniew Glowacki inledde och beskrev syftet med mötet och dialogen. 
Politikermötet - byta panel efter tema, 30 min per tema. Byalaget kommer med förslag. 
Vi skriver om det i nästa byablad. 

Det arbetas med en översiktsplan inom ramen för den skyddande jordbruksmarken. 
Förhålla sig till en regional utvecklingsplan, inkl input från Länsstyrelsen. 

Detaljplanen får inte styra upplåtelseformen. 
Men exploateringsplanen kan till viss del styra detta? 

Mötesplats i byn. Budget 2020 satsning på Ung i Staffanstorp med en extra tjänst. 
Utökad verksamhet i Hjärup. 

Trygghetsdirektiv och belysningsplan. 

Diskussion kring hur vi ska utveckla Hjärup på ett sätt där vi tar hänsyn både till de som 
bor här och de som attraheras av att flytta hit. 

Utegym kommer i den nya parken. Beslut finns om detta och är budgeterat. 

Ordförande för översiktsplan. 
  
Agenda
 

§  Mötet öppnas
§  Mötes syfte och förväntningar
§  Utbyte av informationen och uppdatering
§  Hur fortsätter vi vårt samarbete
§  Sammanfattning
§  Möte avslutas

  
Styrelsemötet kommer att begränsas till frågan gällande årsmötet.
 
Dagordning
 
§ 1      Mötets öppnande och val av mötesordförande
 
§ 2      Val av justerare
 
§ 3      Val av mötessekreterare 



 
§ 4      Godkännande av dagordning
 
§ 5         Godkännande av föregående styrelseprotokoll
 
§ 6        Diskussion och beslut

§  Förberedande av Årsmöte -vem gör vad
 

§ 8        Rapport från aktiva arbetsgrupper
§  Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)

 
§  Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)

§ 9        Utgående skrivelser
 
§ 10       Inkomna skrivelser och förslag
 
§ 11       Övriga frågor

Bjuda in Skanska till samtal om Västerstad? Social hållbarhet, Roba Ghadban?

Pengar till pensionärer kan väl också tas från medlemsavgifter. 
             
§ 12       Mötet avslutas

Ingegerd Höglund
Mötessekreterare

Zbigniew Glowacki Ulla-Britt Henningsson
Mötesordförande Justerare


