
 

 
 
 
 
HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 
 
 
Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året: 
1.   Revidering av  detaljplaneförslaget för Hjärups BoCentrum. 
2.    Synliggör Hjärup ett projekt inom Synliggör Lundaland 
3.    Fyra spår för järnvägen genom Hjärup.   
4     Detaljplaneförslaget ”stadsparken”. 
5     Aktivera informationskanalen Byabladet och förnya Byalagets Hemsida. 

1. Arbetet tillsammans med Hem & skola och Helena Heijmink för att få till en bättre plan för Hjärups 
BoCentrum med lägre bebyggelse och bibehållen ”scoutpark” har krönts med framgång  och  vi  följer 
nu arbetet med att ta fram en ny plan för området. 

2. Ett antal styrelseledamöter har tillsammans med föreningar, Uppåkra församling, skolorna och 
företagare i Hjärup deltagit i ett EU finasierat projekt med syfte att synliggöra Hjärup digitalt i form av 
en Flash Film som skall kunna användas av alla för att presentera Hjärup på ett enkelt sätt. Resultatet 
skall förhoppningsvis komma under 2011 

3. Järnvägsgruppen har formerat sig och material från undersökningarna i samband med 4 spår genom 
Åkarp har mottagits. 2011 blir troligtvis det år då den stora diskussionen om hur 
järnvägsgenomföringen och stationsområdet kommer att utformas. Byalaget skall försöka vara en 
sammanhållande länk för detta. Viktigt är att klara bullerproblematiken samt kontakten mellan västra 
och östra Hjärup.  

4. Byalaget har lämnat synpunkter på utformningen av ”stadsparken” och beträffande idrottsanläggningen 
har vi sagt att vi accepterar UIF’s ståndpunkt. Byalaget har däremot reagerat kraftigt mot fällningen av 
de sista pilarna på Åttevägen (120 år gamla)  

5. Vid första utdelningen av inbetalningskort och aktivitetsprogram kunde vi också presentera det nya 
Byabladet, något som vi sett saknat under de senaste året. Hemsidan www.hjarup.nu har också fått en 
uppfräschning och vår ambition är att vi skall kunna hålla den så aktuell som möjligt.  

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 
  
 
Suppleanter: Peter Ottosson 
 Kerstin Ringdahl 
 Jimmy Hassel 
 Ulla Göransson 
 
Revisorer: Börje Hildesjö 
 Jan Manshed 
 



Valberedning: Dan Teglund (sammankallande ) 
 Tor Fossum 
 
 
Styrelse möten: 
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 12 stycken styrelsemöten 7/1, 4/2, 4/3, 17/3, 22/4, 11/5, 
10/6, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11 och 16/12.  
 
 
Byalagets råd   
Kultur och Fritid: 
 
Kultur- och fritidsrådet har erbjudit ett varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och själ...... 
Kring teater och TV:  Nils Poppe gycklaren och människan 
 Fantastiska teaterår med Marianne Mörck 
 TV minnen med Bertil Svensson   
Sång och Musik: Sail along Silvery Moon i samarbete med Staffanstorps Teaterförening 
Studiebesök:  Syatelje Alisa i Hjärup 
 Vår-och höstbesök hos TP-blomman i Hjärup. 
 Naturvandringar:  Höst-och vårvandring med Anders Wester, Staffanstorps Naturskyddsförening 
 Frågestund: Besök av Polisen i Staffanstorp 
 Bokpresentationer: Inför sommar och jul på Hjärups bibliotek med Christina Odenhammer. 
 Övrigt: ”Prova på gympa” med Friskis och Svettis 
 Stavgång  2ggr/vecka 
 Bokcirkel  1 gång /mån  
 
Gatu- och Kommunikationsrådet: 
Rådet hade bjudit in Niclas Nilsson ( ansvarig för gatu-och parkfrågor inom kommunen) till ett av 
styrelsemötena där vi fick tillfälle att diskutera snöröjning, lekplatser, gator och övriga parkanläggningar i byn) 
Motsvarande möten skall hållas även i framtiden. 
 
Järnvägsgruppen: 
Järnvägsgruppen har som sagt formaterat sig och kommer att bevaka utformningen av de fyra spåren och 
stationsområdet under 2011.  
 
Barn och Ungdomsrådet. 
Styrelsen skall fortsätta 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 2011 

Rörelseintäkter   

    

3110 Intäkter arrangemang  5 000 

3510 Medlemsavgifter  39 000 

3890 Övr ersättn och intäkter  1 000 

3990 Aktivitetsbidrag  12 000 

    

 Summa Intäkter   57 000 

    

Rörelsekostnader   

    



4010 Inköp material och varor  6 000 

4110 Kostnader arrangemang  24 000 

6550 Trycksaker  20 000 

7690 Övriga kostnader  6 000 

    

 Summa Kostnader  56 000 

    

 Rörelseresultat  1 000 

    

8020 Ränteintäkter  400 

8170 Bankkostnader  -1 400 

    

 Resultat före skatt  0 
 
 
 
Medlemmar: 
2010 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemstillströmningen har varit positiv och hela 361 betalande 
medlemmar kan noteras för året. Motsvarande medlemssiffra för år 2009 var 370. Målsättningen för år 2010 med 
400 betalande medlemmar nådde vi inte riktigt upp till, men låter den vara ledstjärna för 2011 också. 
 
 
 

 


