
    Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag 2016-03-15

Plats:  Hjärupslundsskolan Tid: kl. 18.00 – 19.30

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

Frånvarande:  Helena Heijmink och Milan Stamenkovic, Ingrid Gyllenbäck

Adjungerade: Mattias Onsdorff

§ 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 Eva-Lotte Frost Ottosson

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.



§ 5 Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes. Revidering av protokoll 160113 godkändes.

§ 6 Inkommande skrivelser
• Delegationsbeslut angående arrangemangsstöd för tre av vårens arrangemang, totalt 

4225 kr, har beviljats.
• Meddelande om godkännande av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen inkommen.
• Granskning av förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockarevägen i Hjärup

§ 7 Utgående skrivelser
• Ansökan om arrangemangsstöd för arrangemang 6/4, 24/4 samt 11/5 har skickats in 

till kommunen.

§ 8 Information
• Malin Flankör har varit i kontakt med Stina Hansson, Utbildningschef samt Krister 

Åkesson, Rektor på Hjärups Skola för att säkerställa att framtida byggnation på 
Åttevägen inte strider mot skollagen. I kontakt med skolans rektor framkommer det att
de ställer sig positiva till den nya grusplanen. I samband med att Åttevägen var ute på 
remiss hade skolan och Hem&Skola praktiska synpunkter på byggnationen samt 
synpunkter på kompensation för pulkabacken, vilket de uppger att de muntligt fått 
gehör för.

• Tomas Naeslund och Ingemar Persson från Byalaget håller på att utforma en karta med
namnförslag på Hjärups olika områden.

• Malin Flankör har rekvirerat den nya slutrapporten på trafikutredningen av 
Klockaregårdsvägen, daterad 160215.

§ 9 Övriga frågor
• Ändring av text angående medlemskap godkänns och kommer att läggas ut på 

hemsidan och  facebook.
• Texten i verksamhetsberättelsen 2015 angående referensgruppen ska ändras.
• Anna Bruhn Månsson ställer fråga till Byalaget angående eventuellt samarbete kring 

Liblab, som är ett skaparevent för barn mellan 7-15 år. En blandning mellan teknologi,
hantverk, lek och lärande där barn kan testa sina idéer, träffa andra barn. Byalaget 
behöver mer information för att kunna ta ställning i frågan.  

• Malin Flankör kontaktar UIF och Scouterna för möte angående gemensam planering 
för Valborg och Midsommar.

• Pågående diskussion om vad medlemsavgiften kan användas till förutom 
arrangemangen. Inga beslut fattades.

• Höstens arrangemang håller på att planeras. Styrelsemedlemmarna uppmanas att maila
förslag till Ingegerd Höglund.

• Förslag på inköp av reflexvästar med Byalagets namn att använda vid 
utomhusarrangemang.  Eva-Lotte Frost Ottosson tar in offerter på 20 st.  



§ 10    Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Eva-Lotte Frost Ottosson

Justeras

Malin Flankör  Lars-Göran 
Mattisson


