
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2003-12-08 
 
 
Plats:  Scoutgården 
 
Närvarande : Kjell Nilsson, Christina Rothman, Helene Lundborg, Bo Olsson 
 Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Tor Fossum 

 
Förhindrade:  Lotte Gjörup, Annelie Nilsson, Johan Wredin, Kerstin Ringdahl, Bo Nilsson, 

Åsa Fridh, Kristina Börebäck, 
 
 
 

Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 Han tackar ”julmarknadskommittén” och övriga som medverkat för allt arbete och 

genomförandet av julmarknaden den 6/12. 
 
§ 1 Val av justeringsman  
 Bo Olsson valdes. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare  
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg om beslut av anslag till vinprovning den 
23/11. 

 Frågan om informationspaketet bordlägges och tas upp på nästkommande styrelsemöte 
då Berit Stenlund kommer att närvara för att tillsammans med Tor Fossum ge ett 
komplett beslutsunderlag beträffande projektet och dess kostnader. 

 
§ 4 Förgående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll från 2003-11-18 godkändes. 
 
§ 5 Synpunkter på Hjärups nya skola och bibliotekets lokalisering 
 Som underlag för styrelsens ställningstagande har Kjell Nilsson i förväg distribuerat ett 

förslag till skrivelse till kommunen med synpunkter på den nya skolan och bibliotekets 
placering. Vid dagens möte redovisades några förslag till ändringar och tillägg, som 
baserats på under hand lämnade synpunkter. Efter genomgång och diskussioner, som 
resulterade i ytterligare några mindre justeringar av skrivelsen, beslöt styrelsens 
samtliga närvarande ledamöter att anta förslaget till skrivelse. De icke närvarande 
ordinarie ledamöterna Bo Nilsson och Åsa Fridh har underhand meddelat att de också 
stöder förslaget.  
Styrelsen har därmed enhälligt beslutat anta det förslag till skrivelse till Staffanstorps 
kommun, som framgår av bilaga 1. 

  
 
 



Styrelsen beslutar om ändringar och tillägg beträffande de befintliga arbetsgrupper, som 
kan beröras av skolprojektet. Beslutet innebär följande preciseringar av sammansättning 
och uppdrag för de berörda arbetsgrupperna: 
 
– Skolgruppen: Christina Rothman (sammankallande), Kerstin Ringdahl, Tor 
Fossum, Jan Karlsson. 
Uppdraget är att engagera sig i skolans utformning i stort och speciellt vad 
gäller de funktioner, som skall tillgodose allmänhetens behov. 
 
– Fritidsgruppen: Kristina Börebäck (sammankallande), Heléne Lundborg, 
Christina Rothman, Dan Teglund. 
Uppdraget är att verka för att behovet av fritidsverksamhet tillgodoses, 
speciellt för ungdomar. 
 
-Framtidsgruppen: Kjell Nilsson (sammankallande), Tor Fossum, Kristina 
Börebäck. 
Uppdraget är att tillvarata Byalagets och Hjärupsbornas intressen i den 
pågående planeringen av Hjärup. 

 
§ 6  Tider för styrelsemöten 2004 
 2004-01-13 kl. 19.00 

2004-02-10 kl. 19.00 
2004-03-16 kl. 19.00 
2004-04-20 kl. 19.00 Årsmöte 

   
§ 7  Övriga frågor  

Styrelsen beslutar om anslag med högst 2 500:- för att täcka arvode till ledaren av 
vinprovningen på pizzerian den 23/11 2003. 
 
Styrelsen beslutar uppdra åt Margareta Stern att köpa och överlämna julpresenter till 
kontaktpersoner på Hjärups skola som tack för all den hjälp Byalaget fått i samband 
med möten på skolan. 

 
§ 8 Mötet avslutas 
 Kjell Nilsson tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat.  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ordf. Kjell Nilsson Bo Olsson 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Heléne Lundborg 



      Bilaga 1
       
 
 
 
Hjärup 2003-12-08 
 
 
Kommunstyrelsen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
 
 
Synpunkter på Hjärups nya skola, speciellt den framtida lokaliseringen av biblioteket 
Våra synpunkter i denna skrivelse baserar sig på den information vi fick den 24/11 2003 från 
Berrnt Strömberg, Göran Berggren och Per Hammarberg. Informationen avsåg aktuellt 
planeringsläge för nya skolan, dess koppling till centrumstrukturen m.m. Det var första 
gången vi fick en redovisning av de olika alternativa lösningar, som övervägts beträffande 
lokalisering och utformning av skolan. Byalaget har speciellt ombetts ge synpunkter på 
placeringen av biblioteket, där alternativen är nuvarande läge i centrum eller i anslutning till 
nya skolan. Efter informationen har Byalagets styrelse arbetat intensivt för att möta 
kommunens önskemål om snabbt svar. Utöver biblioteksfrågan har vi då också berört andra 
frågor, som vi lägger stor vikt vid när det gäller skolan och centrum och som också har 
betydelse för hur vi ser på placeringen av biblioteket. Byalaget ser nya skolan som ett mycket 
viktigt projekt för Hjärup och vi är därför angelägna om att få delta i den fortsatta planeringen 
och är beredda att ge konstruktiva bidrag för att uppnå bästa möjliga resultat.  
 
Allmänt beträffande planeringen 
Det är glädjande att man nu valt att inrikta sig på det s.k. KHR-förslaget till ny skola, som 
både vi i Byalaget och andra bedömt vara mycket lovande sedan vi fick det presenterat av 
arkitekten den 27 maj 2003. Den intressanta arkitektoniska utformningen kommer att bidra till 
att ge Hjärup en identitet och skall förhoppningsvis också stimulera till lika spännande 
formgivning vid kommande förtätning och förnyelse i Centrum-området.   
 
Det är viktigt att skolan blir en mötesplats för alla generationer Hjärupsbor och att 
planeringen tar hänsyn till de ökade behov, som följer med den fortsatta kraftiga 
befolkningstillväxten. Byalaget har i många sammanhang pekat på behovet av lokaler för 
olika kulturella ändamål, fritidsverksamhet etc och också framfört önskemål om allmän 
service med olika typer av information, rådgivning etc. Vi anser det viktigt att kommunen har 
en fysisk närvaro i Hjärup för att överbrygga den klyfta, som många Hjärupsbor känner 
gentemot centralorten. Såvitt vi förstår skall det finnas möjlighet att tillgodose sådana behov i 
den nya skolbyggnaden. Vi hoppas alltså på att vi inte bara får en ny skola utan också något 
som kan fungera som ett ”Kulturens hus” i Hjärup.  
 
Utöver ställningstagandet till lokaliseringen av biblioteket i vill vi först helt kort kommentera 
några primära önskemål beträffande samlingslokaler och fritidsverksamhet.  
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Samlingslokaler 
Våra önskemål avser en större samlingslokal för stormöten, teaterföreställningar och andra 

kulturevenemang. Enligt de skisser vi sett avses en samlingslokal ordnas i kombination med 

matsal för skolan. Vi anser att detta är en dålig lösning. Erfarenheterna visar att en aula med 

scen stimulerar bygdens kulturliv och ungdomars utveckling inom teater, musik etc. Som 

näraliggande exempel kan vi peka på Hagalidskolan i Staffanstorp och Pilängskolan i 

Lomma. En aula är också viktig för skolans skapande verksamhet och ordinarie undervisning, 

vilket kan bekräftas av lärarna. Om det trots allt skulle bli en kombinationslösning måste 

lokalen utformas så att den tillgodoser  kraven på en större samlingslokal. Man måste t.ex. ha 

scen, bra akustik och belysning, ljud- och bildutrustning, plats för rekvisita, omklädningsrum 

m.m. Dessutom måste man redan på planeringsstadiet se till att ordna praktiska lösningar för 

smidig anpassning av lokal och inventarier till olika användningsändamål. 

 
Fritidsverksamhet 
Hjärup har behov av lokaler för olika typer av fritids- och kursverksamhet för såväl yngre som 
äldre. När det gäller ungdomsverksamheten hänvisar vi till vår skrivelse 2003-09-01, där vi 
uttrycker vår oro för följderna av den nedlagda ungdomsverksamheten och istället kräver en 
ökad satsning. Detta behov måste tillgodoses vid den nya skolan. I detta sammanhang vill vi 
också hänvisa till vår skrivelse till Kommunen 2003-11-18 där vi motsätter oss rivning eller 
försäljning av Gamla skolan (Fritidsgården) och föreslår att den blir Hjärupsbornas ”Byahus”. 
 
Bibliotekets placering 
Frågan om Hjärups bibliotek skall vara kvar i nuvarande läge eller flyttas till den nya skolan 
är mycket svår att ta ställning till och det finns därför delade meningar om detta. Biblioteket 
är mycket uppskattat av byborna och många ser det som en ovärderlig tillgång för att hålla 
centrum vid liv. Man befarar att en flyttning till nya skolan kan innebära att även 
livsmedelsbutiken försvinner. Det som talar för en flyttning till skolan är att man då får nya, 
större lokaler, helt anpassade för sitt ändamål, och också direkt samband med kompletterande 
verksamheter av olika slag..  
 
Byalagets styrelse har ingående analyserat lokaliseringsfrågan och då också lyssnat till 
synpunkter från olika håll. Diskussionerna har, inte utan beslutsvånda, lett fram till vårt 
beslut. Vi resonerar såhär: Om skolan får den utformning, som vi fått beskrivet, där 
allmänheten får tillgång till stora allmänna utrymmen såsom samlingslokaler, utrymmen för 
fritidsverksamhet, reception, allmän information, café, restaurang, kök, mediatek, bildsal, 
musiksal etc, d.v.s. blir också ett ”Kulturens hus” för Hjärupsborna, är det svårt att hävda att 
biblioteket inte skall vara en integrerad del av denna verksamhet.  



Utifrån dessa förutsättningar har Byalagets styrelse  beslutat förorda att biblioteket förläggs 

till nya skolan. Vi vill dock speciellt påpeka att det måste bli ett allmänt folkbibliotek, som inte 

riskerar bli ”ockuperat” av skolan, vilket många befarat. Det måste  vara lätt tillgängligt 

utifrån, inbjudande,  handikappvänligt och ha generösa öppettider.  

 
Den uppenbara risken för att nuvarande centrum utarmas måste förebyggas på flera olika sätt. 
Kommunen måste ta ansvar för att de nuvarande bibliotekslokalerna får annan användning. 
Kanske kan Vårdcentralen flytta in där och därmed överlåta nuvarande lokaler till skolan?,  
Planeringen av centrum måste inriktas på att den nya skolan/kulturhuset uppfattas som en del 
av ett utvidgat Hjärups centrum och därmed bidra till att sambandet förstärks. För detta krävs 
bl.a. smidiga och generösa kommunikationsstråk med nuvarande skola och centrum så att den 
nya skolan inte uppfattas som avskild från detta. Det är viktigt att ett sådant stråk kan vara 
klart samtidigt som skolan tas i bruk. Centrum måste också göras attraktivt och stärkas genom 
förtätning av bebyggelsen, komplettering av servicen etc, vilket varit en viktig del av 
arkitektförslagen till ”Idéer om Hjärups framtid”. Vi hänvisar till Byalagets kommentarer om 
detta i PM 2003-10-25. Också detta projekt måste drivas fram snabbast möjligt. 
 
Byalaget engagemang 
Vi är, som vi nämnt inledningsvis, angelägna om att få delta i det fortsatta 
planeringsarbetet beträffande skolan och centrumfunktionerna och är 
beredda att efter bästa förmåga bidra till att lösningarna blir så bra som 
möjligt. Byalaget har följande arbetsgrupper, som har till uppgift att 
speciellt engagera sig i de aktuella frågorna: 
- Skolgruppen (planeringen av nya skolan): Kontaktperson: Christina Rothman, tel. 040-

462303. 
I denna grupp samarbetar vi med Hem och Skola genom ordf. Jan Karlsson. 

- Fritidsgruppen (ungdomarnas fritidsverksamhet i Hjärup): Kontaktperson: Kristina 
Börebäck, tel. 0705-534630 

- Framtidsgruppen (den översiktliga planeringen av Hjärup.): Kontaktperson: Kjell Nilsson, 
tel. 040-464743. 

 
Byalagets styrelse har vid dagens sammanträde enhälligt ställt sig bakom 
denna skrivelse.  
Samråd har skett med Hem och Skola-föreningen, som också ställt sig bakom skrivelsen. 
 
Med vänlig hälsning 
Hjärups byalag 
 
Kjell Nilsson 
Ordförande 
 
 
___________________________________________________________________________                                                                                                                        
Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärups-bornas intressen Org.nr. 846502-2153  
Adress:   Hjärups byalag, c/o Ordf. Kjell Nilsson, Åkervägen 20, 245 62 Hjärup.  Bankgiro 5318-5849 
Tel.ordf. 040-464743, kassör Bo Nilsson 040-460595. Hemsida: www.hjarup.nu                    Postgiro 372192-5 


