HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:
1.
2.
3.
4.
5.

Fyra spår genom Hjärup
Hjärups Bocentrum har förts till en bra lösning
Slutfört Synliggör Hjärup projektet inom EU projektet Lundaland.
Förslaget om nya hastighetsgränser i Hjärup har kommenterats.
Informationskanalen Byabladet har startats upp igen med 2 nummer per år och arbetet
med att förnya Byalagets Hemsida pågår.
1. Under 2011, med fortsättning 2012, har Trafikverket kommit igång med planering av
för 4 spår Flackarp- Arlöv. Efter avtal med kommunen och Region Skåne om att ändra
förutsättningarna i bl. a. Hjärup från en nedsänkt undergång med övertäckta spår till
lägre spårläge och istället ändra vägkorsningarna med Lommavägen och
Wragerupsvägen så att dessa går över järnvägen kommer vi att uppnå en bättre lösning
för Hjärup med lägre broövergång vid Stationen och framförallt lägre bullernivå.
Arbetet med planeringen kommer att fortsätta de närmaste åren och byalaget har för
avsikt att följa detta noggrant för att vi skall uppnå den för Hjärup optimala lösningen.
Hjärup är ju oerhört beroende av järnvägen som kontakt länken med Malmö, Lund i
första hand men även Köpenhamn och övriga stationer längs de Skånska järnvägarna.
Byalaget, med Järnvägsgruppen som representant, ser därför en intressant och viktig
tid framför sig i samband med utbyggnaden av spåren mellan Arlöv och Flackarp
(Lund)
2. Under året har vi i samarbete med Hem och skola och Helena Heijmink tillsammans
med kommunen lyckats komma fram till en i vårt tycke bra lösning av detaljplanen för
Hjärups Bocentrum (Gamla centrum + scoutparken). Planen innebär nu att enbart
gamla centrum och vidhängande parkering utnyttjas samt att de 4 huskropparna blir
max 3våningar höga (eventuellt kan en byggnad i den lägre delen av området bli 4
våningar). Scoutparken och pulkabacken blir således orörda.
Ett resultat som vi kan vara nöjda med.
3. Det EU finansierade projektet Synliggör Hjärup inom projekt Leader Lundaland har
slutförts och finns numera som en Flashfilm på Byalagets hemsida, samt i form av ett
antal DVD skivor
4.

Byalaget har också lämnat sina synpunkter på förslaget från Tekniska nämnden på nya
hastighetsgränser i byn. Dessa är dock ännu inte genomförda.

5. Byabladet producerades och gavs ut som planerat 2 gånger under det gångna året.
Arbetet med att uppdatera och förnya hemsidan pågår kontinuerligt. Bland annat har
samtalsforum införts. Hitintills har det tyvärr uppmärksammats i mycket begränsad
omfattning, men det kommer förhoppningsvis att öka. Dessutom har vi satt upp en
enkel postlåda på biblioteket för att kunna ta emot förslag och synpunkter från våra
medlemmar.
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
Ulla Göransson
Suppleanter:
Peter Ottosson
Kerstin Ringdahl
Jimmy Hassel

Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed
Valberedning:
Dan Teglund (sammankallande )
Niclas Fogwall
Ingegerd Höglund
Styrelse möten:
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 12 stycken styrelsemöten 20/1, 17/2,
31/3, 14/4, 28/4, 19/5, 16/6, 18/8, 15/9, 20/10, 17/11 och 15/12.

Byalagets råd
Kultur och Fritid:
Kultur- och Fritidsrådet har erbjudit ett varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och
själ......
Sång, musik, dans och teater:
Ulf ”Masken” Andersson spelade upp till dans vår och höst. Gruppen Scendebut framförde
Revy kring ”Livet i Staffanstorp”
Studiebesök:
Vår- och höst- besök hos TP-blomman i Hjärup.
Guidad tur kring Torups slott med Leif Martins.
”Vad händer i Uppåkra kyrka?” PG Hansson och Lars Törnqvist guidade i Uppåkra Kyrka
och informerade om pågående restauration.
Författarbesök:
”Mazettis blandning”, Katarina Mazetti kåserade
Föredrag:
”Intryck från barnhem i Kenya”, Carin Stern berättade.
”Julius minns”, Julius Malmström mindes
”Livet i solen, skapa din egen Medelhavsträdgård”, Peter Englander tipsade.
Naturvandringar:
Höst- och vår- vandring med Anders Wester, Staffanstorps Naturskyddsförening
Bokpresentationer:
Inför sommar och jul på Hjärups bibliotek med Christina Odenhammer.
Övrigt:
Stavgång 2ggr/vecka
Bokcirkel 1 gång /mån
Gatu- och Kommunikationsrådet:
Rådet skall bjuda in Niclas Nilssons efterträdare (ansvarig för gatu- och park- frågor inom
kommunen) till ett av styrelsemötena där vi vill få 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 2012.
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 2012
Rörelseintäkter
3110
3510
3890
3990

Intäkter arrangemang
Medlemsavgifter
Övr ersättn och intäkter
Aktivitetsbidrag

8 000
40 000
1 000
16 000

Summa Intäkter

65 000

Rörelsekostnader
4010
4110
6550
7690

Inköp material och varor
Kostnader arrangemang
Trycksaker
Övriga kostnader

6 000
29 000
22 000
7 000

Summa Kostnader

64 000

Rörelseresultat

1 000

8020 Ränteintäkter
8170 Bankkostnader

400
-1 400

Resultat före skatt

0

Medlemmar:
2011 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemsantalet har emellertid minskat något och
vi registrerade 325 betalande medlemmar under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2010
var 361. Vi räknar dock med att medlemsantalet åter skall öka under 2012, när vi nu figurerat
i massmedia under det gångna året.

