Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-01-16

Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl. 19.00

Närvarande:

Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Åsa Fridh, Lotte Gjörup, Bo Olsson, Margareta
Thomasson Stern, Tor Fossum,

Förhindrade:

Pille-Mai Laas, Kerstin Ringdahl, Kristina Börebäck, Christina Rothman, Heléne
Lundborg
Göran Nordgren, Rådet för Gator & Kommunikation, Thomas Johnsson, ditto,
Ingemar Persson, ditto.

Adjungerade:

Innan det ordinarie styrelsemötet fick styrelsen en mycket intressant information
om Burlöv kommuns kontakter med Banverket av konsult Erik Skärbäck från
SLU.
§1

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

§2

Val av justeringsman
Tor Fossum valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2002-12-09 godkändes..

§6

Aktuell information
Kjell informerar om läget i kommunen.
Bernt Strömgård har tillträdet som vikarierande kommundirektör för Inga-Lill
Karlsson.
De olika nämnderna har ännu inte kommit igång. Fullmäktige sammanträder först
i början av mars.
Centrumfrågan: Kjell har kontakt med bl.a. Hans Johansson på fastighetskontoret.
Kommunens advokat har meddelat ägaren att man deponerar hyran för biblioteket
hos Länsstyrelsen tills upprustning sker.
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Informellt möte mellan Michael Sandin, Bo Polsten, Bengt Landgren och
Byalagets styrelse samt rådssammankallande äger rum den 24 februari kl. 18.30
på skolan.
§7

Rapport från kassören
Inget rapporterat.

§8

Medlemsrekryttering
Brev till nya medlemmar skickas ut nästa vecka. Antalet medlemmar har passerat
200, vilket var vårt mål för 2002. Åsa och Bo N. fortsätter arbetet med en ny
registreringsrutin.

§9

Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
2002-12-13 från Kultur och Fritidsnämnden ang ”föreningslokaler”. Byalagets
synpunkter om vår egna lokalbehov skickas till kommunen av Tor.
2002-12-18 från Vägverket ang övergångsställe Lommavägen / Gl Lundavägen,
svar: ej motiverat. Observera att kommunens Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd
enligt protokoll 2002-12-04 önskar ta bort stoppförbudet för skolbussen fram till
Klockaregårdsvägen och att man ber Vägverket upprätta övergångsställe i
samband med detta.
2002-12-18 från Skattemyndigheten ang slutlig skatt 2002 0 kr.
2002-12-20 från kommunen ang bekräftelse av skrivelse från IT-rådet.
Överlämnat till kommundirektören för vidare handläggning.
2003-01-15 från kommunen ang miljökvalitetsmål. To r utarbetar underlag och
vidarebefordrar till vidarebefordrar till styrelsen och råden för synpunkter så att
styrelsen därefter kan ta ställning till vårt remissyttrande inom den angivna
tidsramen .

§ 10

Yttrande och skrivelser från Byalaget
2002-12-09 till kommunen ang. IT-åtgärder i Hjärup. IT-rådets PM bifogat.
2002-12-09 till kommunen ang. trafikfällor på cykelväge n Staffanstorp-Hjärup.
2002-12-09 till kommunen ang. snöröjning i Hjärup.

§ 11

Andra genomförda åtgärder, aktiviteter mm
Inget att rapportera.

§ 12

Rapport om aktuella kommunärende
Inget att rapportera.

§ 13

Intresseråden
Åsa rapporterade från Ungdomsparlamentets möte.
Gator & Kommunikation – avhåller möte denna veckan.
Kultur & Fritid – har fått nya aktiva medlemmar, olika aktiviteter planeras. Rådet
jobbar med olika områden. Samarbetar med biblioteket, församlingsgården och
fritidsgården.
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IT-rådet – jobbar vidare med kontakten till den nya kommundirektören.
Service & Äldrerådet – har fått nya aktiva medlemmar.
Grön & Miljö – det har varit tyst länge, Åsa följer upp.
Barn & Ungdomsrådet – ingen aktivitet under juluppehållet. Förprojektering av
den nya skolan är på gång.
Rådsmötet den 24 januari – styrelsen beviljar ett anslag på max kr 2000 för mat &
dryck till deltagarna. Ansvarig: Åsa.
§ 14

Information, Byabladet
Prel. förslag till informationsrutiner presenterat av Tor, som skall träffa bl.a.
Thomas och Åsa Gilbertsson för att komplettera informationsrutinerna. Nästa
Byablad förväntas utkomma kring 1 mars.

§ 15

Aktivitetsprogram under hösten/vintern (lägesrapporter från
projektansvariga)
Genomförda aktiviteter
Kommande aktiviteter
Bo O. redovisar en uppdaterad lista, som efter kompletteringar under mötet skall
distribueras i uppdaterad form.
Bidrag från kommunen till bokade arrangemang skall sökas nu. Ansvarig: Kjell.

§ 16

Åtgärdsprogram
Kjell redovisar den reviderade sammanställningen "Åtgärdsprogram. Läge 200301-12", som distribuerats per mail och delas ut som kopior vid mötet . Presenteras
på rådsmötet den 24/1. Viktigaste punkterna är centrum och den framtida
utbyggnad av Hjärup. Dokumentet skall hållas levande.

§ 17

Kommande möten
Nästa styrelsemöte: tisdag 25 februari 2003 kl. 19.00 på Fritidsgården.
Huvudämnet blir idéskiss för planeringstävlingen. På mötet i mars kommer vi att
diskutera ungdomsfrågorna.

§ 18

Avslutning
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Tor Fossum

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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