Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2003-06-12

Plats:

Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30

Närvarande :

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

Förhindrade:

Annelie Nilsson, Johan Wredin, Kristina Börebäck, Kerstin Ringdahl

Nästa möte:

Tisdag den 26 augusti 2003 kl. 18.30. Lokal meddelas senare.

§1

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

§2

Val av justerare
Åsa Fridh valdes.
Lista över justerare bifogas detta protokoll.

§3

Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§5

Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från förre styrelsemöte 2003-05-12.

§6

Styrelsens arbetsfördelning
Kjell Nilsson hade tagit fram ett förslag till fördelning av arbetsuppgifter och
rutiner i styrelsen. Kjells förslag godkändes av styrelsen med några få ändringar.
Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna som följer:
Kjell Nilsson, ordförande
Ingegerd Höglund, vice ordförande
Bo Nilsson, kassör
Margareta Thomasson Stern, administrativ sekreterare
Lotte Gjörup, mötessekreterare
Tor Fossum, informationsansvarig, redaktör Byabladet
Christina Rothman, webmaster; Johan Wredin, assistent
Heléne Lundborg, medlemsansvarig, distribution; Annelie Nilsson, assistent
Åsa Fridh, rådsansvarig
Arrangemangskommitté: Bo Olsson (sammankallande), Kerstin Ringdahl, Dan
Teglund
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Följande arbetsgrupper arbetar för närvarande på styrelsens uppdrag :
•

Den nya skolan
Stina Rothman (sammankallande), Jan Karlsson, Anne Marie Thor

•

Järnvägen
Ingegerd Höglund (sammankallande), Thomas Johnsson, Göran Nordgren

•

Fritidsgården
Stina Rothman (sammankallande), Kristina Börebäck, Heléne Lundborg

•

»Idéer om Hjärups framtid » (ny arbetsgrupp, se § 16)
Kjell Nilsson (sammankallande), Kristina Börebäck, Tor Fossum

Styrelsens attestrutiner sedan tidigare godkändes utan ändringar.
§7

Intresserådens arbetsformer
Kjell Nilssons PM daterat 2002-05-22 godkändes av styrelsen med några få
ändringar.

§8

Rapport från kassören
Kassabehållningen är kr 28 900. Det har hittills kommit in kr 15 350 i
medlemsavgifter för år 2003/04.
På nästa styrelsemöte kommer medlemsansvariga Heléne Lundborg att rapportera
ang. medlemsregistreringen.

§9

Medlemsrekrytering, medlemsåtgärder
Ingegerd Höglund rapporterade om nya tilltag i rekryteringen. Med Byabladet
kommer ännu ett inbetalningskort att delas ut. Det skall även finnas information om
hur man blir medlem i varje nummer av Byabladet samt i Staffanstorps Nytt.
Blanketter skall även finnas på biblioteket, vårdcentralen, förskolorna mm.
Medlemsförmåner: beslöts att kontakta lokala företagare om rabatt för Byalagets
medlemmar. Ingegerd koordinerar. Som tidigare erbjuder vi medlemmar gratis eller
reducerat inträde vid våra arrangemang. När Heléne har överblick över
medlemssituationen tas kontakt med tidigare medlemmar som inte har förnyat sitt
medlemskap.

§ 10

Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget
2003-05-09

Från kommunen ang. firande av Nationaldagen i Balders Hage,
Staffanstorp

2003-06-09

E-post via hemsidan från Torbjörn Lövendahl ang. inbjudan av
politiker till Byalagets arrangemang. Kjell Nilsson har svarat.

2003-06-10

E-post från Kristina Lemark, Sparbanken Finn, ang. uttagsautomat i
Hjärup. Banken återkommer i slutet av augusti
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§ 11

Yttranden och skrivelser från Byalaget
2003-05-15

Till Vägverket och kommunen, tekniska nämnden, ang. önskemål
för förbättringar av trafiksituationen i Hjärup.

2003-05-16.

Till Posten ang. placering av brevlåda vid Pågatågsstationen.

2003-05-27.

Till kommunen ang. remissyttrande ang. alkohol- och
drogpolitiskt program för Staffanstorps kommun.

Som vanligt finns ovanstående skrivelser tillgängliga i Byalagets pärm på
biblioteket.
§ 12

Rapport om andra aktuella åtgärder, aktiviteter mm.
Byalaget har varit representerat vid följande möten :
2003-05-13

« Idéer om Hjärups framtid« . Presentation av arkitekternas
förslag.

2003-05-14

Föreningsmöte.
Kulturnämndens ordförande lovade att kommunen vill bidra till
inköp av en mikrofon. Offert kommer till Bo Olsson snarast.
Man diskuterade också upprättandet av en « Hälsans Stig »

2003-05-15

Möte med Banverket.
Ingegerd Höglund rapporterade från ett möte med Banverket och
minnesanteckningarna från ”Dialogmöte om projektet Håstad –
Arlöv i Hjärup ” överlämnades. Information kommer dessutom i
nästa nyhetsbrev från Banverket.
Banverket kommer i samråd med ett par av deltagarna vid mötet i
Hjärup att utforma en enkät i vilken besökarna på utställelsen i
Hjärup ska kunna ge sina synpunkter. Utställelsen av den nu
aktuella MKB:n kommer förmodligen att äga rum i december.
Två ex av MKB:n finns tillgänglig i Järnvägsgruppen för
intresserade. Skrivelse från Järnvägsgruppen ang. ”Södra
Stambana n och bullerskydd i Hjärup ” bifogas protokollet.

2003-05-27

Möte ang. den nya skolan.
Man diskuterar fortfarande budget, placering av biblioteket, och
tidplan. Som det ser ut nu blir man ca 1 år försenat. Kommunen är
dock mycket nöjd med arkitektförslaget. Byalagets arbetsgrupp
för skolan bevakar utvecklingen.

2003-06-03

Möte med kommunen ang. åtgärder i Hjärup
Kommunen har nedsatt styrgrupper som jobbar med följande
aktuella Hjärupsfrågor : Skolan, Spårfrågor, Centrumfrågan. Man
ska tillsätta en fysisk planerare som tillträder sin tjänst i
september och kommer att hålla i dessa frågor.
Utställningen på biblioteket om centrum pågår till 31/8. Det finns
en brevlåda på biblioteket där man kan lägga sina ev. synpunkter.
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Ingegerd Höglund påpekar att ingen av arkitektförslagen
innehåller bullermätningar och att det troligtvis behövs en
detaljplan för järnvägsområdet.
Region Skåne har föreslagit att vårdcentralen läggs ner, och
flyttas till Staffanstorp eller Åkarp. Rådet för Äldre och service
håller ett öga på utvecklingen. Kommunen lovade även att se över
vårdavtalet.
§ 13

§ 14

Rapport om aktuella kommunärenden
2003-05-19

Fullmäktigemöte.
Arkitekternas förslag till centrum presenterades för fullmäktige.

2003-05-12

Möte i kommunstyrelsen.
Det var inga ärenden som berörde Hjärup. Nästa möte är den 30
juni.

Intresseråden.
Styrelsen godkände följande som sammankallande i råden fram till årsmötet 2004:
Kultur/fritid :
Gator/kommunikation:
IT-rådet:
Miljö/grön:
Service/äldre:

§ 15

Dan Teglund
Göran Nordgren
Niklas Fogwall
Anette Persson
Lars Kristensson

Information
Hemsidan
Stina Rothman är formellt ansvarig för innehållet och strukturen på hemsidan, samt
för att distribuera inkommande e-post och medlemsanmälan till rätt person.
Diskussionsforumet fungerar inte tillfredsställande och styrelsen gav Stina i
uppdrag att eventuellt stänga det tills en lösning är på plats. Övriga sidor skall
snarast uppdateras.
Byabladet
Deadline för material är slutet av vecka 25. Utgivningsdatum sista juni. I Byabladet
kommer en presentation av arkitektförslagen till Hjärups centrum. Tor Fossum
diskuterar även med Bo Polsten om gemensam produktion av broschyr där
förslagen presenteras.

§ 16

Projektet « Idéer om Hjärups framtid », byalagets handläggning
Råden ombedds att komma med synpunkter innan 1 september. Styrelsen
sammanställer dessa och lämnar till kommunens fysiska planerare senast 1 oktober.
De viktigaste frågorna att jobba med är förtätning av byn (centrum), korsning
järnväg och kommunikation (vägar till centrum, skola mm).
Styrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp med Kjell Nilsson som sammankallande,
Tor Fossum och Kristina Börebäck att jobba med dessa frågor. Man diskuterade
även möjligheten att träffa varje arkitektfirma för fördjupning och synpunkter.
Dessa möten kan ev. äga rum i slutet av augusti.
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§ 17

Nya skolan, byalagets handläggning
Arbetsgruppen fortsätter att bevaka utvecklingen

§ 18

Åtgärdsprogrammet, ev. andra initiativ
Ridskola
Åsa Fridh rapporterade från sina samtal med SR (Staffanstorps Ridsportsförening)
om gemensam anläggning mellan Hjärup och Staffanstorp i anslutning till
cykelvägen. Styrelsen gav Åsa i uppdrag att fortsätta diskussionerna.
Dokumentation av Hjärup
Styrelsen har planer på göra en dokumentation i digitalbilder av dagens Hjärup.
Lotte Gjörup och Tor Fossum fick i uppdrag att ta fram ett förslag till detta samt
undersöka vilka möjligheter det finns att söka ekonomiskt bidrag.
Fritidsgården
Byalagets arbetsgrupp ang. fritidsgården väntar på svar från kommunen. Som
vanligt har mellan- och högstadieeleverna fått ett sommarprogram från Skåningen
med utfärder och aktiviteter som samtliga utgår i från Staffanstorp trots att styrelsen
påpekade för fältgruppen i våras att det vore lämpligt med möjlighet för påstigning
i Hjärup.

§ 19

Arrangemang under 2003
Arrangemangskommittén skall utforma program för hösten /vintern på grundval av
erhållna förslag (se PM om styrelsens arbetsformer). Programmet skall vara klart
för publicering/utdelning senast vid skolstarten.
Förslag till aktiviteter:
Tipspromenad, rundvandring i Uppåkra kyrka, vinprovning, öppet hus hos Jakri,
stavgång, bokcirkeln, föreläsning : « du blir vad du äter », föreläsning om
hälsa/motion, barnloppis, julmarknad.
Förslag om ytterligare aktiviteter måste skickas till Bo senast v. 26.

§ 20

Övriga frågor
Lotte Gjörup tar fram en lista över sammankallande i råden samt arbetsgrupperna
för uppsättning på biblioteket.
Lotte kopierar 50 st. kartor över Hjärup i A3 format.
Utdelningslistan uppdateras av Heléne Lundborg och Margareta Thomasson Stern.

§ 21

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet och tackade för visat intresse samt önskade
styrelsen en skön sommar.

Justeras:

Ordf. Kjell Nilsson

Tor Fossum

Vid protokollet:

Lotte Gjörup
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