
Begäran om förtida besked betr arrangemangsstödsansökningar – Hjärups Byalag 

 

Grundat på kommunens beslut av 2019-04-02 och information från dig vid vårt möte rörande 

Hjärups Byalags (Byalaget) arrangemangsstödsansökningar för vårterminen 2019 skulle Byalaget 

behöva ett förhandsbesked om vilka planerade arrangemang för höstterminen 2019 som vi kan räkna 

med att beviljas arrangemangsstöd för och om beviljat stöd i så fall kommer att uppgå till 30 % av 

sökt belopp vad gäller vuxenarrangemang och 100 % vad gäller arrangemang för barn och ungdomar. 

Byalaget behöver även besked huruvida något av de planerade arrangemangen inte kommer att 

generera något stöd alls, eftersom vi har nekats stöd för två arrangemang under vårterminen 2019. 

 

De planerade arrangemangen för barn under HT-2019 är: 

Karin Holmström (Rytmikarin) – Hunden Rund och känslostormen – 2 föreställningar på samma dag –  

ett samarrangemang med Hjärups bibliotek med begärt arvode 5.500 kr + reseersättning 200 kr, 

varav Byalaget ska stå för hälften, dvs 2.850 kr. Samtliga besökare betalar 25 kr och för Byalagets del 

räknar vi med en intäkt på ca 750 kr. 

 

Sagofen Isadora – Kalas Alfons Åberg – ett samarrangemang med Hjärups bibliotek med begärt 

arvode 4.500 kr + reseersättning 200 kr, varav Byalaget ska stå för hälften, dvs 2.350 kr. Samtliga 

besökare betalar 25 kr och för Byalagets del räknar vi med en intäkt på ca 375 kr. 

 

Kreativt återbruk med leksaks/barnklädesbyte och pappersworkshop – ett samarrangemang med 

Hjärups bibliotek. Detta arrangemang medför inga kostnader för Byalaget utan endast en 

arbetsinsats. 

 

Därutöver kommer Byalaget troligtvis att anordna ett Halloweenarrangemang i form av ett disco för 

barn. Vi har ännu ingen fastlagd plan för detta arrangemang. Ett disco kommer att generera  intäkter 

genom inträdesavgift samt kostnader för inhyrd discobelysning samt montering av denna uppgående 

till ca 1.500 kr. Kan Byalaget räkna med ett arrangemangsstöd om 100 % för ett sådant 

arrangemang?  

 

De planerade samarrangemangen för vuxna med Hjärups bibliotek under HT-2019 är: 

Författaren Bengt Liljegren – Berättar om sin senaste bok om president John Kennedy - begärt 

arvode 6.000 kr + reseersättning 100 kr, varav Byalaget ska stå för hälften.  

 

Författaren Helena von Zweigbergk talar om sitt författarskap – begärt arvode 7.500 kr + tågresa ca 

1.000 kr + hotellkostnad ca 1.500 kr. Byalaget ska stå för halva arvodet + tågresa, dvs ca 4.750 kr. 

 

 



 

De planerade arrangemang för HT-2019, som bekostas av Byalaget: 

Politikermöte lett av moderator Melissa Dahlqvist, som kommer att tackas med en gåva till ett värde 

av max 500 kr.  

 

Föredrag av Bo Lundqvist, anställd vid Polismyndigheten, som kommer att berätta om utredningar 

rörande s k cold cases. Bo Lundqvist kommer att tackas med en gåva till ett värde av max 500 kr. 

 

Höstvandring i och kring Hjärup under ledning och guidning av Lise-Lotte Martins. Arvode 1.100 kr. 

 

Föredrag på temat Skapa din egen lustgård – Catarina Persson – Begärt arvode 1.000 kr + 

reseersättning 150 kr. 

 

Julavslutning med Lund Big Band (18 personer + vokalissa) som kommer att framföra kända julsånger 

och även annan storbandsmusik. Arrangemanget kommer att innehålla en paus, då lättglögg med 

tilltugg kommer att erbjudas till självkostnadspris. Begärt arvode 9.000 kr. 

 

Föredrag av Hjärupsbon Lars Fridh – Det gamla Hjärup och eventuellt en utställning av hans foton, 

som sedan möjligtvis kan flyttas över till biblioteket. Som tack en gåva till ett värde av max 500 kr. 

 

Eftersom de hushåll som är medlemmar under 2019 tecknat medlemskap under förutsättningen 

gratis inträde till samtliga kalenderårets arrangemang samt tillgång till 35 st gratisbiljetter till 

författarkvällarna kan vi inte under innevarande år ändra på detta. Nya regler kommer att gälla         

fr o m 2020-01-01. 

Byalaget kommer fortsättningsvis att själv bekosta tackgåva till de personer som framträder. 

Byalaget kommer att ansöka om kulturbidrag för 2020 efter att vi nu genom dig blivit informerade 

om den möjligheten. 

Vid vårt möte uppfattade vi att kommunen helst ser att Byalaget inriktar sig på arrangemang för barn 

och ungdomar. Vi vill därför påpeka att vi tycker det är lika viktigt att ordna arrangemang riktade till 

vuxna, då vår publik till stor del utgörs av byns pensionärer, som verkligen uppskattar vår 

verksamhet. Många av dem är inte intresserade av att ta sig till Staffanstorp, särskilt med tanke på 

att det inte finns någon regelbunden kommunal bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. Det 

blir därför både krångligt och dyrt att besöka arrangemang i Staffanstorp. 

Tacksam för svar från dig efter genomgång av ovanstående. Eftersom Byalaget har sitt sista 

styrelsemöte den 28 maj, vore vi tacksamma för dina kommentarer innan dess om möjligt. Det skulle  

  



vara till stor hjälp för Byalagets arrangemangsgrupp och kassör om vi kunde få ett preliminärt besked 

innan vi spikar höstens program.  

 

Hjärup den 22 maj 2019 

 

Ulla-Britt Henningsson Peter Hofbauer 

Arrangemangsgruppen Kassör 

Hjärups Byalag Hjärups Byalag 

 

 

 

 


