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Johan Rasmussen
Staffanstorps kommun 

Angående Samarbete kring programverksamhet Staffanstorp- Hjärup

Möte Hjärups bibliotek den 12 mars 2014
Närvarande från Staffanstorps bibliotek: Johan Rasmussen, Anna-Karin Rennemark och från Hjärups 
bibliotek Anna Jönsson  

Närvarande från Hjärups Byalag: Kerstin Ringdahl, Ingrid Gyllenbäck, Margareta Thomasson Stern 
Ulla-Britt Henningsson, Ingegerd Höglund

Det var ett givande möte där vi främst diskuterade samarbete kring större kulturarrangemang. I 
Staffanstorp är benämningen numera ”Stort block” för de mera kostsamma författarkvällarna på 
Staffanstorps bibliotek och fortsatt med en entréavgift på 70 kronor. Författarkvällarna är ett samarbete
med Kultur & Fritid Staffanstorps kommun, S:t Staffans församling och SPF Club 230. 

Enligt planerna ska ett par större arrangemang kunna förläggas till Hjärup i samarbete med Byalaget.

Den stora frågan blev att Hjärups Byalag har fritt inträde för sina medlemmar avseende 
programverksamhet arrangerad av Byalaget. Hjärups Byalag som är en ideell förening har som 
tradition, att medlemmarna erlägger entréavgift via sin medlemsavgift. Genom ansökan om bidrag 
halvårsvis har Staffanstorps kommun varit kultursponsor vid arrangemangen i Hjärup. Problemen 
angående olika syn på entréavgift bör utredas innan samarbetet enligt ovan kan bli en verklighet. 
Frågan bör också lösas för den programverksamhet som bedrivs i Bibliotekens regi för barn och unga.

Ur protokoll fört vid sammanträde Hjärups Byalag 2014-03-12 
§ 6 Nytt från råden

Samarrangemang med biblioteken diskuterades. Gruppen som hade diskuterat med 
representanter från biblioteket fick i uppdrag att fortsätta diskussionen men bibehålla byalagets
tradition med fritt inträde för medlemmar i princip.

Policyn att årsavgiften till Hjärups Byalag ger medlemmarna fritt inträde till olika arrangemang 
kommer således att fortsätta tills vidare liksom att icke medlem betalar en entréavgift, i dag på 40 
kronor. Detta innebär att Hjärups Byalag behåller tidigare rutiner för planeringen av arrangemangen i 
Hjärup för hösten 2014. En höjning av medlemsavgiften till Hjärups Byalag kommer att föreslås på 
årsmötet 2014-04-23, från 100 till 150 kronor per hushåll.

Hjärup 2014-03-19

Kerstin Ringdahl  Ingegerd Höglund 
       Representanter för Hjärups Byalag   


