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HJÄRUPS BYALAG. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2004
Byalagets ändamål
Enligt stadgarna skall Byalaget verka för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas genom att
skapa
• Samhörighet mellan de boende
• God boendemiljö
• Kulturell identitet
• Möjlighet att vara remissinstans för frågor som berör Hjärup
• Närdemokrati med korta beslutsvägar
• Delaktighet i samhällsutvecklingen inom kommunen
• Informationskanaler för Hjärupsborna
Framgångsfaktorer
Byalaget har till sitt förfogande ett antal kunniga och engagerade Hjärupsbor.
Byalaget förväntar sig ett nära samarbete med kommunens styrelse, nämnder och
förvaltningar. Det innebär att vi vill ha information i frågor som rör Hjärup, möjlighet att
engagera oss i sådana frågor på ett tidigt stadium och tillfälle att avge remissyttranden
Mål under 2004
• Byalaget skall vid utgången av 2004 ha minst 400 hushåll som medlemmar.
• Samarbetet med kommunen skall ytterligare ha breddats och fördjupats.
• Hjärup skall ha tillförts några nya kvalitéer, som gör byn ännu trevligare att leva i.
• Hjärups identitet som ”Den gröna byn” skall vara förankrat i en bredare krets.
• Väsentliga framsteg skall ha gjorts i de frågor som Byalaget fört upp i sitt åtgärdsprogram
enligt Lägesrapporten i PM 2004-01-15 (se Hemsidan och Biblioteket).
• Gång- och cykelvägen till Lomma skall äntligen kunna tas i bruk.
• Engagemanget bland de boende för frågor av gemensamt intresse, bykänsla och
samhörighet skall ha ytterligare utvecklats och stärkts.
Åtgärder för att nå målen
• Fortsätta med aktiviteter för att värva nya medlemmar.
• Vidareutveckla samarbetet med kommunen i alla frågor som rör Hjärup.
• Fortsätta engagemanget betr. Översiktsplaneringen och annan planering för Hjärup.
• Driva på Vägverket och Kommunen så att Gång- och cykelvägen till Lomma blir utbyggd.
• Medverka till att få anlagt ”Hälsans stig” och motionsslinga i Hjärup.
• Verka för att befintliga grönområden bevaras och nya tillförs i generös omfattning.
• Verka för att kommunens fritidsverksamhet för ungdom i Hjärup återupptas och utvidgas.
• Verka för att Gamla skolan bevaras, om möjligt som ”Byahus”.
• Främja möjligheterna till bredbandsanslutning.
• Bevaka Hjärups intressen i alla andra frågor som rör byn, speciellt nya skolan, järnvägen,
Hjärups centrum och servicen samt avge skrivelser och yttranden i aktuella ärenden.
• Verka för att den nya skolan också blir ett ”Kulturhus” för Hjärupsborna.
• Försöka få fler Hjärupsbor att engagera sig i något av intresseråden.
• Ge aktuell information via hemsida, Byablad, anslag etc.
• Fullfölja arbetet med informationsskrift till nyinflyttade.
• Vidareutveckla samarbetet med andra föreningar och organisationer i Hjärup.
• Ordna trivsamma och intressanta arrangemang för Hjärupsborna.
Medlemsavgift och budget för 2004
För 2004 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, d.v.s. 100 kr/hushåll.
Budget för 2004 framgår av bifogat förslag.
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