Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2002-19-09
Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl: 18.30

Närvarande : Kjell Nilsson, Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Margareta Thomasson Stern,
Lotte Gjörup, Rolf Lind, Bo Olsson (f.o.m. § 8)
Förhindrade: Pille-Mai Laas, Bo Nilsson, Kerstin Ringdahl, Christina Rothman, Kristina
Börebäck, Ingegerd Höglund, Tor Fossum
§1

Mötets öppnande
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justeringsman
Margareta Thomasson Stern valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg till § 18, Övriga frågor.
Almarna på Fredriks väg och utbyggnaden av Jakriområdet.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-08-20 godkändes. Bladet ”Ett viktigt budskap”
är utdelat till förskolor och skola enligt § 7

§6

Rapport från kassören
Kassören Bo Nilsson var ej närvarande men förmedlar information via Kjell.
För närvarande har vi 132 betalande hushåll.
Per 2002-09-16 uppgår byalagets tillgångar till ca 15 500 kr. Bilaga 1. Balans- och
Resultatrapport. Ny medlemslängd redovisas. Lotte kontaktar Bo Nilsson angående
maillista på alla medlemmar.

§7

Medlemsrekrytering
Med hänsyn till att kort tid återstår av år 2002 beslutar styrelsen att medlemsavgiften
150: - skall avse även år 2003 för nya medlemmar, som tillkommer fr.o.m. 2002-10-01.

§8

Inkomna skrivelser till Byalaget
– 2002-08-26: Staffanstorps kommun, protokoll KS 2002-08-19 om detaljplanläggning
Protokollet avser fortsatt bostadsutbyggnad på Jakriområdet väster om järnvägen.
Kommunstyrelsen har 2002-08-19 bl.a. beslutat att miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden för påbörjandet av utarbetande av förslag till detaljplan för
Hjärup 4:276 skall inhämta Hjärups byalags eventuella synpunkter rörande Hjärups
framtida utbyggnadstakt. Vi inväntar alltså kontakt från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

§9

Yttrande och skrivelser från Byalaget.
– 2002-08-20: Vägverket, G&C-väg till Lomma.
– 2002-08-26: Staffanstorps kommun, Kultur och Fritid, Ansökan om kulturbidrag.
Kjell har fått i uppdrag att ansöka om kulturbidrag. Ansökan gäller arrangemang
under vintern-våren, som bedömts kosta 10 000: -. Däri ingår beslutad Deckarafton
13/11. Enligt tidigare beslut har bidrag beviljats med max 400 kr. till föreläsningen
om utgrävningarna i Uppåkra den 24/9. Vi avvaktar besked från kultur- och fritids
nämnden om bidrag till framtida aktiviteter.
– 2002-09-02: Staffanstorps kommun, Bilder av Hjärup
Bilderna har skickats in av Kjell som också följer upp ärendet.
-2002-09-03: Stadsbyggnadschef Göran Berggren, Arbetsmaterial Idéförslag Hjärup
Styrelsen diskuterar kompletterande synpunkter på materialet, bl.a. betr.
rekommendation till de arkitekter, som får i uppdrag att arbeta med idéförslag
Hjärup att ta kontakt med byalaget.
Kjell skall maila synpunkterna till Göran Berggren i morgon, 20/9.

§ 10 Möte inför valet 2002-08-21
Alla partier utom vänsterpartiet ställde upp. Det har kommit många positiva omdömen
om mötet från både politiker och åhörare. Samtliga närvarande partier lovade
ekonomiskt stöd till Hjärups byalag.
§ 11 Andra genomförda åtgärder, aktiviteter etc.
Rolf meddelar att Gatu- och kommunikations rådet ska ha möte den 24/9 och att han
åter kommer därefter.
§ 12 Rapport om aktuella kommunärenden
Rolf rapporterade om kommunärende som kommit upp sen förra mötet.
§ 13 Förslag till skrivelse om Banvallsvägen från G&K-rådet
Rolf återkommer med en omarbetad version av skrivelsen (se styrelsens protokoll 200208-20, § 13) efter mötet i G&K-rådet den 24/9.
§ 14 Intresseråden
Niclas Fogwall är numera sammankallande i IT-rådet.
I fortsättningen ska Åsa maila alla rådsmedlemmar och inte bara sammankallande.
Eva Hansson från Barn- och ungdomsrådet har inkommit med en förfrågan angående
övergångsställe vid skolbusshållplatserna. Frågan vidarebefordras till Gatu- och
kommunikations rådet.
Efter flera avhopp från Kultur- och fritidsrådet finns här ingen sammankallande,
styrelsen uppmanas att ”hålla ögonen öppna” efter ny sammankallande till rådet.
Även Barn- och ungdomsrådet saknar sammankallande. För att undvika dubbelarbete
föreslår styrelsen att byalaget slopar Barn- och ungdomsrådet och istället upprättar
samarbete med den lokala Hem- och skola föreningen som fungerar väl.
Åsa får i uppdrag att kontakta Barn- och ungdomsrådet samt Hem- och skola och lägga
fram förslaget.
§ 15 Information, hemsidan, byablad m.m.
Lotte meddelar att nästa Byablad beräknas komma ut i början på november. Om någon i
styrelsen har material till Byabladet uppmanas man att meddela Tor i god tid.
Hemsidan: Eftersom Tomas har svårt att hinna med uppdateringen av hemsidan föreslår
han att Åsa Gilbertsson tar över. Lotte kontaktar Åsa G. angående detta.

Alla råd som är intresserade kan få en egen hemsida. Lotte kommer att ge dem
introduktion i webbhantering och hur de ska hålla sidorna uppdaterade.
§ 16 Aktivitetsprogram under hösten och vintern 2002-2003 (lägesrapporter
från projektansvariga)
Genomförda aktiviteter
21/8 Politikermöte: Möte inför valet , se §10
5/9 Stavgång:
Margareta startade upp med 23 ”gångare” och en instruktör, detta
utföll mycket positivt. Stavgången startar nu från ICA varje tisdag
och torsdag klockan 9:30 och 18:00.
7/9 Dialog i
trädgårdslandet:
Genomfördes med 15 deltagare i B-M Wilkenssons trädgård.
15/9 Tipspromenad: Kjell slutrapporterar tipspromenaderna 18/8 och 15/9. Antalet
deltagare var ca 60 resp. 40. Gensvaret bland deltagarna var
mycket positivt. Totalt tecknades 13 nya medlemskap. Intäkterna
genom startavgifter blev 400 kr och omkostnaderna 213 kr. Det
blev alltså ett överskott på 187 kr, vilket framför allt beror på
välvillig sponsring av vinsterna.
Kommande aktiviteter
24/9 Utgrävningarna
i Uppåkra:
Karl-Magnus Lentorp kommer att föreläsa om utgrävningarna i
Uppåkra kl.19:00. Heléne och Margareta hjälper Åsa med
förberedelserna i skolan innan föreläsningen.
5-6/10 Konstvandring:
Ralf Höglund och Kristian Holmkvist har öppet hus och visar sina
konstverk för allmänheten. Ansvarig är Ingegerd Höglund.
13/11 Deckarafton:
Bo Lundin är inbjuden att hålla i en deckarafton på skolan.
Kerstin Ringdahl och Ingegerd Höglund är ansvariga för projektet.
Julmarknad:

Kjell tar reda på när nästa gemensamma föreningsmöte ska hållas .
Heléne kommer att närvara vid detta och därefter kan vi planera
julmarknaden mer i detalj.
Förslag till aktiviteter efter årsskiftet
- Jazzafton.
- Föreläsning med Agneta Engström.
- Ungdomsprogram, Åsa kontaktar Anna-Karin.
- Bokafton.
- Föredrag om Gamla Hjärup av Lennart Jönsson.
- Pubafton med musik av lokala förmågor.
- Trädgårdsdag.
- Föredrag om kostcirkel och motion av Nils George Asp.
- Italiensk afton på pizzerian.
Styrelsen uppmanas att ta fram underlag till dessa förslag som diskuteras vidare på nästa
styrelsemöte.
§ 17 Åtgärdsprogram (Vad och Hur gör vi för att ta itu med prioriterade frågor?)
Idétävlingen om Hjärup och den fördjupade översiktsplanen är frågor av största vikt för
byalaget att engagera sig i. Kjell bevakar ärendena.
Åsa tar kontakt med Hem & Skola och frågar om de vill ta tag i ungdomsverksamheten
och upplyser dem om att de i så fall kan söka anslag från kommunen.

Ingegerd har fått en ”Grönplan” av Ingemar Bengtsson. Vi ber Ingegerd att
vidarebefordra denna till Grön- och Miljörådet för synpunkter.
Angående järnvägen har vi ännu inte fått något svar från kommunen angående
gemensam arbetsgrupp. Kjell följer upp detta närmare.
Bredband; IT-rådet jobbar väldigt aktivt med detta.
Hem & Skola ska bjudas in till nästa styrelsemöte.
Gatu- och Kommunikationsrådet får i uppdrag att fundera på trafiksituationen vid
Lommavägen och i övriga Hjärup.
Margareta väcker frågan om kulturutbudet för förskolebarn i Hjärup kontra Staffanstorp
Kulturutbudet i Staffanstorp är ej tillgängligt för Hjärupsbarnen eftersom förskolorna
inte har tillräckligt med resurser för att hyra in bussar och ta sig till Staffanstorp.
Fler kulturella evangemang för barn bör arrangeras i Hjärup eller så bör förskolorna
sponsras med bussar. Åsa ber Hem & Skola (Barn- och ungdomsrådet) om synpunkter.

§ 18 Övriga frågor
Boende vid Fredriks väg klagar på att almarna är för stora och därför skuggar deras
tomter. Styrelsen uppmanas att titta över området och bilda sig en uppfattning om läget
för diskussion om ev. åtgärder vid nästa styrelsemöte.
G & K rådet ska bevaka tekniska nämndens beslut i ärendet.
Beträffande utbyggnaden av Jakriområdet, se § 8.
§ 19 Avslutning
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Vid protokollet:

Heléne Lundborg

Margareta Thomasson Stern

