Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag

2016-01-13 (Reviderat 2016-02-22)

Plats: Hjärupslundsskolan

Tid: kl. 19 - 21

Närvarande: Boel Selander, Eva-Lotte Frost Ottosson, Helena Heijmink, Margareta
Thomasson Stern, Ulla-Britt Henningsson, Malin Flankör, Ingegerd Höglund, Lars-Göran
Mattisson, Milan Stamenkovic, Sofia Gull, Tomas Naeslund, Ingemar Persson

Adjungerade: Mattias Onsdorff, Ingrid Gyllenbäck
§1

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.

§2

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lars-Göran Mattisson.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Milan Stamenkovic.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes.

§6
●
●
●
●
§7
§8

Inkommande skrivelser
Kulturbidrag för 2016 beviljades från kommunen med 10.000 kr.
Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen inkommen.
Detaljplan för förlängning av Parkallén inkommen.
Skelettplan för Västerstad inkommen
Utgående skrivelser
Ansökan om arrangemangsstöd för arrangemang 13/2 och 17/2 inskickat till kommunen.

Information
● Arrangemangsbladet klart och medlemskort klara. Det feltryckta beloppet på
inbetalningskorten korrigeras maskinellt av Tomas Naeslund.
● Byalaget har åtagit sig att dela ut bibliotekets program för våren 2016 tillsammans med
Byabladet m m.

● Kommunen håller på att se över sitt bidragssystem och har haft en första träff med de olika
föreningarna i Hjärup. Milan Stamenkovic och Ingemar Persson från Byalaget deltog i detta
inledande möte.
● Informationsutbyte har skett mellan Helena Heijmink och Eva-Lotte Ottosson från Byalaget
och Åke Törringer angående grönområdena i Hjärup. Byalaget efterfrågar ett helhetstänk
som sträcker sig över de individuella detaljplanerna och en kontaktperson på kommunen.
● Information om att Naturskyddsföreningen i Staffanstorp kommer till Hjärup och håller
föredrag om “barnvänlig byggnadsmiljö” (titeln inte slutgiltig) den 14/4 kl 19.
● Den steniga biten cykel/gångväg från stationen ner mot Jakriborg har påtalats för
Trafikverket och AB Jakri. Försöken att få till en förbättrad nedfart fortsätter.
§9

Övriga frågor
● Avfallsplan
○ Kommunen håller på att anta en ny avfallsplan. Eventuellt kan detta påverka
hushållens sopsortering. Ett förslag till skrivelse angående den nya avfallsplanen
väntas komma i februari. Byalaget kommer att göra en skrivelse till kommunen i
ärendet för att försöka förmå kommunen att införa separat matavfalls-sortering.
● Ledord för Byalaget att arbeta mot
○ En tydligare beskrivning av vad Byalaget egentligen har för mål med sitt arbete
efterfrågas. Till nästa möte ska Byalaget definiera ett antal ledord för att tydliggöra
och fokusera byalagets arbete samt en kort sammanfattning om varför och hur man
själv blev styrelseledamot.
● Finansiering
○ Kassören informerade om det ekonomiska resultatet för 2015.
● Julkort
○ Byalaget har mottagit ett julkort från kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson.

§ 10

Mötet avslutas.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Milan Stamenkovic

Justeras

Malin Flankör

Lars-Göran Mattisson

