
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2014 -04 – 02

Plats: Hjärupslundsskolan
Närvarande:  Lars-Göran Mattisson, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, 
Ingemar Persson, Malin Flankör, Ulla Göransson, Tommy Grönberg

Förhindrade: Margareta Thomasson Stern, Kerstin Ringdahl, Claes Bruce

Inbjuden: Mattias Onsdorff

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

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Ingegerd Höglund.

§ 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 rapporterade att planeringen av höstens 
arrangemang har påbörjats.
Rådet har mottagit en inbjudan för Byalagets räkning från arrangörerna av 
Djurens Dag i Jakriborg 10 maj att delta med ett informationsstånd.
Styrelsen tackade ja till inbjudan

§ 7 Inkommande skrivelser
Inbjudan från Staffanstorps kommun och Skanska till pressmöte 18/3 
angående ett nytt bostadsområde i västra Hjärup, Västerstad.
Mail från Lennart Friberg angående inlägg på Hjärups Byalags Facebooksida.

§ 8 Utgående skrivelser
Till Tekniska Nämnden angående lekplatser i Hjärup.
Ansökan om bidrag av Lions Club Staffanstorp till ett projekt att samla in 
bilder från Hjärup från19 60 – talet till nutid.



§ 9 Information
Byalaget har sammanställt två flygblad för utdelning till hushållen i Hjärup, 
ett med vad Byalaget gjort och vilka frågor som är aktuella idag, samt ett med 
en efterlysning av fotografier från byn.

§ 10 Medlemmar
.

§ 11 Övriga frågor
Ett möte med politiker från alla partier planeras till slutet av augusti.
Mötet diskuterade en begäran från Lennart Friberg om att ta bort ett inlägg på 
byalagets Facebooksida. Styrelsen fann inget skäl att hörsamma hans 
uppmaning.
Mötet avvisade inte tanken på det erbjudna samarbetet med Vårt Hjärup, men 
önskade i nuläget senarelägga det.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Ulla Göransson

Justeras

Lars-Göran Mattisson Ingegerd Höglund


