
Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag    
2012 -03 – 01 

 
 
Plats:  Hjärupslundsskolan 
Närvarande: Lars-Göran Mattisson, Tommy Grönberg, Margareta Thomasson Stern, 
  Ingemar Persson, Kerstin Ringdahl, Ingrid Gyllenbäck,   
  Ulla  Göransson 
 
Förhindrade: Claes Bruce, Jimmy Hassel, Peter Ottosson 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson 
 
§ 2 Val av justeringsman 
 Till justerare valdes Tommy Grönberg 
 
§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Föregående styrelseprotokoll 
 Protokollet godkändes 
 
§ 6  Nytt från råden 
 Kultur-och fritidsrådet har äskat pengar av Mats Schöld för vårens 
 arrangemang. 
 Samma råd önskade att Byalaget ska vara medlem i Staffanstorps 
 teaterförening. Kostnad 120 kronor. Beviljades. 
 
 Järnvägsgruppen meddelade att de avvaktar det nya samrådet om 
 stationsområdet senare i vår. Uttryckte också sin glädje över att ha funnit 
 gehör för byalagets förslag om ytterligare nedgrävning av spåren hos 
 Trafikverket och Staffanstorps kommun. 
 
 Gatu-och kommunikationsgruppen kommer att inbjuda avgående Niclas 
 Nilssons efterträdare på posten som ansvarig för gatu- och parkfrågor till ett  
 kommande styrelsemöte. 
 
 



§ 7 Inkommande skrivelser 
 Svar från Michael Sandin angående posten nedläggning i Hjärup. 
 Kontinuerlig information från Trafikverket angående järnvägsspåren och 
 rivningen av vissa hus i anslutning till dessa. 
 Svar från Posten angående Postombud i Hjärup. 

För kännedom till Byalaget: Brevsvar från Posten till Harald Andersson och 
Margareta Stjernqvist samt mail svar från Posten till Lars Frid och Jens 
Andersson angående Postombudets nedläggning, som de skrivit och 
protesterat emot. 
EKUBI AB har erbjudit byalaget att deltaga i en föreläsning där företaget 
erbjuder sig att hjälpa till med att söka bidrag. Styrelsen ansåg inte detta var 
intressant. 

 
§ 8 Utgående skrivelser 
 Brev till Post AB Nord och Kommunen med protester mot nedläggningen av  
 postombudet i Hjärup. 
 
§ 9 Information 
 Ingemar Persson: Redovisningen är inlämnad till revisorerna. 
 Lars-Göran Mattisson: Inbjuden till Michael Sandins glöggmottagning i 
 december. Medtog en julblomma. 
 Ulla Göransson: Byalagets webmaster flyttar under våren. Ny måste tillträda. 
 
§ 10 Medlemmar 
 Kassören meddelade att det inkommit 194 medlemsbetalningar i januari och 
 februari. 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Förslag till kulturpris: Christina Odenhammer, bibliotekarie Hjärups bibliotek. 
 Föreslogs att till minne av Lennart Jönson trycka upp 200 ex. av hans 
 föredrag på kulturnatten 2005 till Årsmötet. 
 
§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutar mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulla Göransson 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Göran Mattisson    Tommy Grönberg 


