Styrelseprotokoll
för Hjärups byalag
2003-02-25
Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl: 19:00

Närvarande : Kjell Nilsson, Åsa Fridh, Heléne Lundborg, Margareta Thomasson Stern,
Bo Olsson, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kerstin Ringdahl, Kristina
Börebäck, Ingegerd Höglund, Tor Fossum
Förhindrade: Pille-Mai Laas, Lotte Gjörup
§1

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

§2

Val av justeringsman
Bo Nilsson valdes.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från 2003-01-16 godkändes.

§6

Aktuell allmän information
Årsmöte den 23/4. Kjell skriver verksamhetsberättelse för 2002 och Bo Nilsson skriver
den ekonomiska redovisningen, vilka mailas till styrelsen veckan innan styrelsemötet
för ev. synpunkter. Bo förvarnar revisorerna så att revisionen kan göras veckan efter
mötet.
Handlingarna ska delas ut till alla medlemmar senast den 1/4. Upplägget på årsmötet
diskuteras 20/3.

§7

Rapport från kassören
Ekonomisk rapport från Bo Nilsson. (Bil. 1.)
För närvarande har Hjärups byalag 209 hushåll som medlemmar.
De som har betalt medlemsavgiften efter den 1/10 –02 kommer att få ett välkomstbrev +
ett medlemskort, detta delar Bo Nilsson ut. De medlemmar som har betalt innan den
1/10 får en förklaring på uteblivet medlemskort i samband med kallelsen till årsmötet.

§8

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Information om ny medlemsavgift kommer att stå i Byabladet.

§9

Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
– 2003-01-20. Från Kommunen. Svar på vår skrivelse 2003-01-19 betr. bristerna i
Hjärups centrum.

–

–

–

–

–

2003-01-29. Från Kommunens kultur- och fritidsnämnd. Svar på vår ansökan om
kulturbidrag 2003-01-22
900: - är redan avsatta till biblioteket för föreläsningen med Immi Lundin.
2003-01-31. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsnämnd.
Information om kommunala bidrag.
Ansökan om kommunala bidrag avslogs med hänvisning till övriga bidrag som går
att söka från de olika nämnderna, t.ex. kultur & fritid.
Ansökan om föreningsbidrag görs för varje verksamhetsår. Denna måste lämnas in
före den 1/11 året innan. Ansökan för 2004 måste således vara inlämnad senast
2003-11-01.
2003-02-10. Från Stadsbyggnadschef Göran Berggren. Material betr. projektet
”Idéer om Hjärups framtid”.
Se § 16
2003-02-06. Från Kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Protokoll betr.
”Banvallsvägen, begäran om översyn av stannandeförbud m.m.”
Stannandeförbudet på Banvallsvägen kommer att tas bort f.o.m. 2003-03-10.
2003-02-18. Från Skattemyndigheten. Deklarationsblanketter.
Vidarebefordras till Bo Nilsson som ansvarar för byalagets deklaration.

§ 10 Yttrande och skrivelser från Byalaget.
– 2003-01-19. Till Kommunstyrelsen. Krav på snabba åtgärder betr. bristerna i
Hjärups centrum.
– 2003-01-22. Till Kommunens kultur- och fritidsnämnd. Ansökan om kulturbidrag.
– 2003-01-23. Till Kommunens kultur- och fritidsnämnd. PM om
gemensamhetslokaler.
– 2003-02-28. Tor tar fram ett yttrande som svar på riksdagens miljökvalitetsmål.
§ 11 Rapport om andra genomförda åtgärder, aktiviteter etc.
- Möte med råden 2003-01-21
Åsa har gjort en sammanställning av mötet.
- Möte om nya skolan 2003-02-18
Ewa Thalén Finne informerade om hur planeringen av den nya skolan fortlöpor.
Jan Karlsson, Ann-Marie Thoor och Christina Rothman utses att bilda en arbetsgrupp
som får i uppdrag att bevaka och föra fram synpunkter om skolan.
- Övrigt
Ingegerd presenterar minnesanteckningar från mötet med banverket den 4/12 2002.
( Bil. 2.)
På nästa styrelsemöte, den 20/3, kommer Marita Vallhagen hit och presenterar sitt
examensarbete.
§ 12 Rapport om aktuella kommunärenden
- Möte med politiker 2003-02-24
Representanter från Byalaget (9 från styrelsen, 3 från råden) mötte politikerna Michael
Sandin, Bo Polsten och Bengt Landgren. Vid mötet diskuterades frågor som är aktuella
för Hjärup.
§ 13 Intresseråden
Grön-och miljöområdes rådet har fått en ny sammankallande, Anette Persson.
Service- och äldre rådet har fått tre nya medlemmar.

§ 14 Information, hemsidan, byablad m.m.
Uppdateringen av hemsidan, som ska skötas av Tomas Lindborg och Åsa Gilbertsson,
fungerar dåligt. Stina erbjuder sig att vara behjälplig i framtiden. All uppdatering ska
skickas till Tor som sedan vidarebefordrar den.
Några av råden har visat intresse för en egen hemsida.
84 intresseanmälningar för att få utskick per e- mail har kommit in.
Deadline för material till Byabladet är den 2/3.
§ 15 Aktivitetsprogram under vintern-våren 2003
Kerstin rapporterade om Kultur- och Fritids rådets aktiviteter. Bokcirkel är på gång.
"Djupdykning i årets bokreakatalog" med Immi Lundin genomfördes 13/2.
Den 15/3 är det Nallekonsert och barnloppis i Församlingsgården, K & F rådet har lovat
att hjälpa till.
”En bok för alla” presenterar barnböcker på biblioteket den 15/4 kl. 14:00.
I samarbete med Staffanstorps naturskyddsförening anordnas fågelutflykt den 13/4.
Övriga aktiviteter se bil. 3., sammanställning gjord av Bo Olsson.
§ 16 Kvällens aktuella fråga: Projektet ”Idéer om Hjärups framtid m.m.”
Stadsbyggnadschef Göran Berggren deltar. (Denna punkt inledde styrelsemötet)
Göran Berggren går igenom och förklarar ”Idéer om Hjärups framtid” (Bil. 4-6)
Diskussion uppstod om kommunens ställning till järnvägens utbyggnad och samarbetet
banverket / kommunen / byalaget.
G.B. visade en karta över JAKRIS framtidsvision.
§ 17 Åtgärdsprogram
- Underlag från Rådet för Gator och Kommunikation
Gångbana, viadukt; Skickas tillbaks till rådet med förfrågan om trafiksäkerheten.
Lämna företräde, posten; Kjell diskuterar skrivelsen med G & K och skickar den
sedan till vägverket.
- Underlag från Rådet för Miljö och Grönområden
Året som gick 2002; Protokoll från mötena, anslås på biblioteket.
- Övrigt
Två skrivelser från M & G ska skickas till Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
och till Göran Berggren.
§ 18 Övriga frågor
Styrelsen kommer att ha ett separat möte i början av april.
§ 19 Avslutning
Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras:
Ordf. Kjell Nilsson

Vid protokollet: Heléne Lundborg

Bo Nilsson

