
Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag    !
Plats:    Hjärupslundsskolan   Tid: 26 november 2014 kl. 19.00 !
Närvarande:  Kerstin Ringdahl, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Margareta 
Thomasson Stern, Lars-Göran Mattisson, Tommy Grönberg, Ulla Göransson, Eva-Lotte Frost 
Ottosson  !
Förhindrade: Malin Flankör, Ingemar Persson, Helena Heijmink, Boel Selander !
Adjungerade: Mattias Onsdorff, Ingrid Gyllenbäck !!
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson. !
§ 2 Val av justerare 
 Till justerare valdes Tommy Grönberg. !
§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson. !
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter diskussion och ändringar, eftersom den hade ett nytt format. !
§ 5 Föregående styrelseprotokoll 
 Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna efter 2 justeringar. !
§ 6 Inkommande skrivelser 
 Meddelande om antagande av detaljplaner från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 för Hjärup 21:38 m. fl, Äppelhagen i Hjärup, del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, 
 Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup, samt Skola Hjärup NO i Hjärup !
§ 7 Utgående skrivelser 
 Till Kultur- och fritidsnämnden:  Ansökan om kulturbidrag 2015. !
 Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Byalaget åberopar bl.a. en skrivelse från 8 /9 
 2013 ”Synpunkter på detaljplaner för Åttevägen och Tågvägen i Hjärup” i sitt svar på 
 ”Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet i Hjärup.” 
 Eva-Lotte Frost Ottosson fick i uppdrag att förbereda svaret  till 30 november. 



!!
§ 8 Beslut 

Beslutades att Lars-Göran Mattisson och Tommy Grönberg ska kontakta kommunens 
politiker och tjänstemän för att få till stånd ett möte om en övergripande syn på g/c-vägar i 
Hjärup. !

 Beslutades att entrépriset för arrangemangen 2015 ska höjas till 50 kr. för vuxna 
 och 25 kr. för barn för icke medlemmar. Medlemmar går även fortsättningsvis in gratis. !
 Beslutades att godta arrangemangslistan för våren med en eventuell ändring. !
 Följande datum för styrelsemöten fram till årsmötet 2015 bestämdes:  28/1, 25/2, 25/3, 
 årsmöte 22/4. !
 Hjärupsdagen blir i år 31/5 och inte första söndagen i juni p.g.a. helger. !
 Beslutades inbjuda Valberedningen till styrelsemötet 28/1. !
 Beslutades ge Lars-Göran Mattisson och Tommy Grönberg fullmakt att skriva under  
 övertagandet av f.d. antennsamfällighetens förrådsbyggnad som står på kommunens mark. !
 Mötet enades om att medlemmarna i Referensgruppen ska vara medlemmar i Hjärups  
 Byalag. !
§ 9  Information 

Scoutgruppen informerade genom Eva-Lotte Frost Ottosson om ett möte med Erik 
Tabbich,ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, och Pierre Sjöström S, oppositionsråd,  
angående Scoutparken och ett allaktivitetshus. De senare informerade om att kommunen 
planerar att föreningar och andra aktörer ska få tillgång till utrymmen i anslutning till den 
framtida idrottshallen. Diskussionerna fortsätter även med andra som kan vara berörda av 
planeringen för scouthuset och scoutparken. !

 Ett nytt arrangemang i samarbete med polisen och kommunen om ”samverkan mot brott” 
 planeras till 10 december. !
 Kultur- och fritidsrådet efterlyste medhjälpare till återstående arrangemang. !
 Bibliotekarien Christina Odenhammer ska avtackas 19 december inför pensionen.   
 Byalaget kommer att medverka och överräcka en present som tack för gott samarbete.  !!
§ 10 Övriga frågor 
 Kerstin Ringdahl initierade en diskussion om Hjärups runsten, som står i trädgården till  
 fastigheten Stenshög. Stenen är övervuxen och inte väl underhållen. Lars-Göran Mattisson 
 fick i uppdrag att kontakta Riksantikvarieämbetet för att ta reda på vilka regler som gäller 
 för skötseln av stenen. 



!
 En diskussion fördes om inredning till Byalagets nya förrådsbyggnad. Det behövs f.f.a. 
 bokhyllor. Flera ledamöter erbjöd sig att utforska olika medier för secondhandartiklar. 
 Fortsättning följer. 
  !
  !
§ 11 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet. !!!
Vid protokollet !!!
Ulla Göransson !!!
Justeras !!!!
Lars-Göran Mattisson      Tommy Grönberg 


