Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
byalag
2010-06-10

Plats:

Scoutstugan Hjärup

Närvarande:

Ingemar Persson, Ingrid Gyllenbäck, Kerstin Ringdahl, Tommy Grönberg, Ulla
Göransson och Lars-Göran Mattisson.

Förhindrade: Peter Ottosson, Margareta Thomasson Stern, Claes Bruce och Jimmy Hassel.

§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson

§2

Val av justeringsman
Till justerare valdes Ingrid Gyllenbäck

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars-Göran Mattisson

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med justeringen att mötet hölls i Scoutstugan.

§5

Föregående styrelseprotokoll.
Styrelseprotokoll för mötet 2010-05-11 godkändes.

§6

Nytt från råden.
Tommy Grönberg rapporterade från Gatu- och kommunikationsrådet:
Svårigheter att få medlemmar i rådet (styrelsen som helhet försöker medverka), men T G hade
själv gått runt och inspekterat och sedan varit i kontakt med kommunen som redan satt igång
medrenovering av asfalten på några ställen.
U G lovade samman ställa sina synpunkter på lekplatser m. och skicka till Tommy.
I P meddelande att Järnvägsgruppen ännu inte kommit igång men han skulle ta kontakt med
Göran Nordgren, Thomas Johnsson och Ingegerd Höglund för att dra igång gruppen.
Kultur & Fritidsrådet börjar planera höstens aktiviteter. UG tar kontakt med
brukshundsklubben i Staffanstorp för att undersöka möjligheterna till en filial i Hjärup.

§7

Inkommande skrivelser
Lenny Wallin har skickat in ett mail till byalaget med anmodan om att stödja en ansökan om att
Tempo/Jakriborg skall få bli ett utlämning ställe för systembolaget, vilket styrelsen tyckte var
OK. L-GM kontaktar Lenny i ärendet.

§8

Utgående skrivelser.
I P s skrivelser om Fredriksväg och Hjärups Park är iväg skickade. K R s skrivelse tillsammans
med Lennart Jönsson om den nedhuggna ”pil-allen" genomgick och godkändes för att skickas
till kommunstyrelsen (är gjort 14/6).

§9

Information.
Den 2/6 hade styrelsens ett extra möte där Sigrid Saveljeff doktorand Malmö Högskola
intervjuade oss om vår uppfattning om Räddningstjänsten och Christina Arvisen Nosco AB
hade en genomgång om hur vi tillsammans med andra intressenter skall deltaga i framtagandet
av en flash-film för att sälja Hjärup bl.a. på nätet.
Start skall ske genom ett start möte den 19/8 kl 1900 där vi skall försöka samla så många
intressenter som möjligt. Följande förslag på deltagande tog styrelsen fram: UIF, Hem & Skola,
Scouterna, Medicinskt Hälsocetrum, Lennart Jönsson, Uppåkra församling, Jakriborgs
köpmannaförening samt alla lokala företag och Ateljéer.
I samanhanget diskuterades också vad som blivit av byalagets Vårdträd, skall utredas.

§10

Medlemmar.
Ca 310 st

§ 11 Övriga frågor.
Nästa ordinarie möte har tidigare bestämts till augusti 26.
Glöm ej start mötet Lundaland 19/8 kl 19.00
§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Justeras:

Lars-Göran Mattisson
Vid protokollet:

Lars-Göran Mattisson

Ingrid Gyllenbäck

