Minnesanteckningar från möte med Byalagets referensgrupp 9 oktober 2014
Närvarande: Martin Strid, Magnus Haraldsson, Åke Törringer, Boel Selander, Helena Heijmink, Eva-Lotte
Frost Ottosson, Ingegerd Höglund. Ulla Göransson

Diskuterades:
Hur ska referensgruppen se ut?
En idé var att katalogisera och kontakta olika föreningar, verksamheter och näringsidkare i byn och inbjuda
dem att ha ”en kontaktperson” i referensgruppen, så att de kan ta upp frågor som är viktiga för just dem när
de är aktuella, och referensgruppen/Byalaget kan rådfråga dem om frågor inom deras område.
Osäkerhet fanns om hur vi ska kanalisera byns ungdomars önskemål. Via Hem och Skola eller genom
elevorganisationer.
Referensgruppens medlemmars medlemsskap i Byalaget. Vissa kanske inte bor i Hjärup, men deras
förening, verksamhet eller arbetsplats finns här och kan vara medlem. De som finns på maillistan kvarstår
tills vidare.
Hur ofta ska referensgruppen träffas?
Förslag: Behovsanpassad intensitet, beroende på vad som händer i byn.
Intressegrupperna/råden gör upp sinsemellan om träffar och möten med adekvata personer. Rapporterar
sedan till Byalagets styrelse.
Politikernas relation till Byalaget.
Byalaget borde påpeka för politikerna att det vore mera fruktsamt för alla parter om Byalaget, som
remissinstans, kan få information om kommande händelser innan och planeringen av detaljplanerna spikas
och skickas ut för samråd liksom stora projekt som nya Hjärups park.
Tidig information gäller också etableringar och sådant som byggs utanför kommunens regi. Då kan
Byalaget uttala sig från början. På det sättet skulle en del överklaganden kanske kunna undvikas.
Vision Hjärup år?
Vad är viktiga frågor för hjärupsborna?
Borde Byalaget skicka ut olika problemställningar till medlemmar/referensgruppen att besvara, för att få en
uppfattning om vad byinvånarna har för önskemål och idéer?

Andra frågor som diskuterades.
En viktig fråga är ett allaktivitetshus. Scoutgården och stationshuset har nämnts i det sammanhanget. Ska
man kombinera allaktivitetshusfrågan och scoutgården/parken eller stationshuset?
Petra på Studio S sägs vara intresserad av att medverka till en spontanidrottslokal i Jakrisalen, vägg i vägg
med studio S. Ska allaktivitetshusfrågan kombineras med det?
All aktivitet bör inte vara idrott, ett bildande av en ”spontankör” diskuterades också, en passande aktivitet i
ett allaktivitetshus.
Öppettiderna på biblioteket diskuterades och möjligheten att komma in med ”besökskort”. (finns i Lund)

Referensgruppsrepresentanter/styrelsemedlemmar borde kontakta andra Byalag, som Glumslöv som lär göra
mycket för ”byakänslan” och Kävlinge som har en spontanidrottslokal.
En upprustning av tennisbanan (inte som tennisbana) bakom Hjärups skola är på gång enligt Karl
Andersson från kommunen. Helena Heijmink har fortsatt kontakt.
Kommunen bör även snygga upp BMX banan och tennisbanan vid Tågvägen i väntan på bebyggelse.
En scoutparksgrupp bildades med Åke Törringer, Eva-Lotte Frost Ottosson och Helena Heijmink.
Magnus Haraldsson ska forska i om en spontankör kan få tidsutrymme i Församlingsgården.
Hjärup 14 oktober 2014
Ulla Göransson och Ingegerd Höglund
Representanter för Byalagets referensgrupp

