
 

 

 

Minnesanteckningar vid möte den 28/11 2013 med Referensgruppen i Hjärups Byalag 

  

Närvarande: Karin Pennanen Bovin, Margareta Sandén, Rolf Lind, Martin Stridh, Christina 

Rothman, Börje Hildesjö, Helena Heijmink, Malin Flankör, Ingegerd Höglund, Lars Göran 

Mattisson, Tommy Grönberg, Ingemar Persson. 

 

Punkter som framträdde tydligast i gjorda anteckningar har sammanfattats enligt nedan. 

 

Resultat 

-En referensgrupp till Hjärups Byalag har bildats som främst ska kommunicera via mail men 

även ha möten två gånger per halvår där övriga engagerade Hjärupsbor kan bjudas in. 

-Medlemmarna i Referensgruppen har som uppgift att för Byalagets räkning samla in 

information och skapa kontakter med nya medlemmar. 

-Styrelsen kommunicerar med Referensgruppen i aktuella frågor som uppstår på medlems 

eller styrelsens initiativ. 

 

Något oklart i nuläget är om vem som ska besvara frågor som kommer via e-mail till 

Referensgruppen. Kontaktpersonen i första hand, styrelsen som sammanträder en gång per 

månad och vid behov någon i frågan insatt person noterades som en första strategi. 

 

Diskussion  

Byalagets identitet  

-Styrelsen representerar främst medlemmarna, för närvarande 380 hushåll eller cirka 25 % av 

Hjärupsborna. Årsmöten har dock dåligt antal deltagare. En definition av Byalagets identitet 

som diskuterats kommer att läggas ut på Hemsidan. 

-Byalaget samlar även in åsikter genom närvaro vid ofta välbesökta samrådsmöten med 

Kommun och Trafikverk. Därmed noteras framkomna åsikter som tas tillvara i skrivelser.  

-Byalaget är remissinstans till kommunen i frågor som rör Hjärup enligt beslut av 

Staffanstorps kommunfullmäktige 2002-06-10.  

-Skrivelser till och från kommun och berörda myndigheter publiceras på Byalagets Hemsida 

liksom årsmötes- och sammanträdesprotokoll. 

-Sammanställning av vad Byalaget gjort över tid ska göras av Christina Rothman. Vad 

byalaget arbetar med nuläget och framtida satsningar bör bli allmänt kända. 

 

Samarbete med 

-Staffanstorps kommun som remissinstans, vid personliga möten samt via samråds- och 

dialogmöten med kommun och myndigheter som annonseras på hemsidor och på biblioteken. 

-Föreningar t.ex . Hem och Skola, UIF, Scouterna. Detta kan förbättras.   

-”Vårt Hjärup” bör hitta kommunikationsvägar för god samarbetsanda. 

- Lokala näringslivet främst vid Hjärupsdagen. 

  



Information  

Att tidigt få ut budskap ansågs som viktigt via: 

-Nätet med aktuell Hemsida och Facebook samt länkar mellan dessa. 

-Referensgruppen som sprider kunskap om Byalaget för ökat engagemang samt värvar nya 

medlemmar i alla åldrar. 

- Sammankomster avseende aktuella frågor cirka två gånger per halvår. 

-Direkt information till boende via Byabladet och informationsblad vid behov. 

Tidig information är viktigt för att skapa delaktighet inför framtida planer för Hjärup! 

 

Aktiviteter, evenemang, mötesplatser 

-Kultur och Fritidsrådets aktiviteter en till två gånger per månad 

-Hjärupsdagen maj månad 

-Föreningsdag jfr kommunsamarbete 

-Mötesplats med allaktivitetshus t.ex. i gamla stationsbyggnaden 

-Ev Julmarknad 

-Ev Städdag 

 

Avslutar med de kloka orden: ”För att nå ökat engagemang måste BYAKÄNSLA skapas!”  

 

 

Dessa minnes anteckningar sänds till de 20 personer som finns som intressenter på min 

maillista inför mötet och till byalagets styrelse för att tas upp på sammanträdet 11/12.  

 

 

Hjärup den 6 december 2013 

 

Ingegerd Höglund 

(Byalagets kontaktperson i Referensgruppen) 

 

  

 


