HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009
Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:
1. Detaljplaneförslaget för Hjärups BoCentrum.
2. Framtidens kommun 2038
3. Tråg/tunnel för järnvägen.
4. Detaljplaneförslaget ”stadsparken”.
1. Kommunens detaljplaneförslag för Hjärups BoCentrum har väckt starka reaktioner i Hjärup bl. a.
startades en namn insamling för att rädda Scoutparken, av Helena Heijmink, vilken byalaget ställt sig
bakom.
Byalaget tog också initiativ till ett möte med sakägarna till BoCentrum, för att stötta dessa.
Efter ett engagerat samrådsmöte i november har både den politiska ledningen i kommunen och
oppositionen visat ett klart intresse att diskutera utformningen av detaljplanen innan genomförande med
Byalaget, Hem & Skola och Helena Heijmink.
2. Dialogen om framtidens kommun 2038 innefattande FÖPen för Hjärup har fortsatt under året med bl. a.
skrivelse till Kommunstyrelsen 2009-09-11.
3. Efter kommunens avtal med Region Skåne och Banverket begärde Byalaget att få deltaga i det fortsatta
planeringsarbetet för den kommande 4 spårsgenomfarten. En första träff med kommunens strategiska
planeringschef Göran Berggren har genomförts i somras.
4. I samband med samrådsmötet i november angående ”Stadsparken” ’s detaljplan framkom inte särskilt
många negativa invändningar, så detta förslag fortsätter med utställning enligt föreslagen plan.
Även i år har således planfrågorna varit dominerande men vi skall inte glömma det fantastiska arbete Kultur och
Fritidsrådet gjort för att producera ett innehållsrikt och trevligt program för det gångna året (se nedan).
Byalagets styrelse
Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande:
Lars-Göran Mattisson
Styrelseledamöter: Claes Bruce
Margareta Thomasson-Stern
Ingemar Persson
Tommy Grönberg
Ingrid Gyllenbäck
Tomas Skiffer
Suppleanter:

Peter Ottosson
Kerstin Ringdahl
Jimmy Hassel
Jens Svefors

Revisorer:

Börje Hildesjö
Jan Manshed
Jeanette Lindberg (suppleant)

Valberedning:

Dan Teglund
Pål Svensson
Tor Fossum

Styrelsemöten:
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 11 stycken styrelsemöten 15/1, 3/2, 26/2, 24/3, 7/5, 11/6,
20/8, 10/9, 1/10, 28/10 och 1/12
Byalagets råd
Kultur och Fritid:
Kultur- och fritidsrådet har erbjudit ett rikt och varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och själ......
Föreläsningar: Hemliga pappan (Andreas Ekström); Hur och varför sjunger fåglarna? (Dennis Hasselquist); Det
blev som det blev (Johan Wester); Byen som blev dagens Hjärup (Lennart Jönsson).
Show: Ottsjökockens matshow.
Studiebesök: Besök hos silversmed i Hjärup; Besök inför sommar och jul hos TP-blomman i Hjärup.
Naturvandringar: Vandringar kring Hjärups natur vår och höst med Anders Wester.
Bokpresentationer: Inför sommar och för jul på Hjärups bibliotek med Christina Odenhammer.
Övrigt: Bokcirkel träffas var 6:e vecka och stavgång pågår 2ggr/vecka
Gatu- och Kommunikationsrådet:
Ingen aktivitet under året.
Sammankallande Tommy Grönberg
Järnvägsgruppen:
Bevakar kontinuerligt frågorna kring järnvägen genom byn.
Sammankallande Tomas Schiffer
Barn och Ungdomsrådet.
Styrelsen skall försöka sammanföra dess arbete med Hem och Skola i Hjärup.
Bredband och IT rådet:
Styrelsen kommer att aktivera detta råd.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god
Resultat och Balansräkning redovisas separat.
Budget 2010:
Rörelseintäkter
3110
3510
3890
3990

Intäkter arrangemang
Medlemsavgifter
Övr ersättn och intäkter
Aktivitetsbidrag

6 000
38 000
1 000
11 000

Summa Intäkter

56 000

Rörelsekostnader
4010
4110
6550
7690

Inköp material och varor
Kostnader arrangemang
Trycksaker
Övriga kostnader

6 000
23 500
20 000
5 500

Summa Kostnader

55 000

Rörelseresultat

1 000

8020 Ränteintäkter
8170 Bankkostnader
Resultat före skatt

300
-1 300
0

Medlemmar:
2009 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemstillströmningen har varit positiv och hela 370 betalande
medlemmar kan noteras för året. Motsvarande medlemssiffra för år 2008 var 358. Målsättningen för år 2009 med
400 betalande medlemmar nådde vi inte riktigt upptill, men låter den vara ledstjärna för 2010 också.

Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen

Dagordning
vid årsmöte för Hjärups Byalag, torsdagen den 22 April 2010
klockan 19.00. Mötet äger rum i Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
1. Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslistan.
2. Val av ordförande på årsmötet.
3. Val av protokollförare.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Val av två justerare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning samt revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift.
10. Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift.
11. Val av ordförande i Byalaget.
12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
13. Val av revisorer samt suppleant.
14. Val av valberedning jämte sammankallande.

15. Frågor som väckts av medlem i Byalaget.

16. Övriga frågor.

