
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag

Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag 
Tisdagen 11 oktober 2016 kl 19.00-21.00 
Plats: Biblioteket

Närvarande: Sofia Güll, Lars-Göran Mattisson, Margareta T Stern, Gun
Sellén, Ingegerd Höglund, Ulla-Britt Henningsson, Tomas Naeslund, Anna Bruun Månsson, Bodil 
Carlsson, Ingemar Persson

Adjungerad: Mattias Onsdorff

Frånvarande: Milan Stamenkovic, Boel Selander. 

DAGORDNING

§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll vald.

§ 2    Val av justerare
Ingegerd Höglund vald. 

§ 3    Val av mötessekreterare 
Anna Bruun Månsson vald. 

§ 4    Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd, efter mindre ändringr. 

§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes efter småjusteringar. Tre protokoll saknas. Aktuell sekreterare ska kontaktas.

§ 6 Diskussion om byalagets mål och organisation (utifrån workshopen i Skrylle och 
arbetsgruppens förberedande arbete). 

● Indelning i eventuella undergrupper: 
o Ett första förslag som gjordes med undergrupper ska bilda underlag. 
o Efter att samtliga styrelsemedlemmar vid mötet berättat sina intressen 

konstaterades det att underlag finns för engagemang i olika grupper.
o Några av grupperna skulle kunna vara permanenta/långsiktiga, några 

drivas mer över en begränsad tid (ex. för utveckling av parken). 
o Inga beslut togs utan alla reflekterar till nästa möte över indelningen 

och hur Byalaget ska kunna engagera Hjärupsbor i dessa.  

§ 7 Information och uppföljning 
● Isbana. 

o Isbana är kostsamt. Diskussionen kan fortsätta i en grönyte- och 
parkutvecklingsgrupp, om en sådan bildas. Förutsättningarna för hjälp 
från kommunens sida bör också diskuteras. 



● Hemsida uppdateringar 
o Ingegerd och Ulla-Britt ser över ”Om Hjärup” -> ”A-Ö tillsammans 

med Mattias.
o Länksida till aktiviteter/föreningar som finns i Hjärup bör ingå. 

● Invigning Uppåkraskolan.
o Dagen blev bra och Byalaget kan konstatera att vi fick mycket bra 

input till arbetet med bybornas önskemål. 
o Underlaget med teckningar (75 st!) ställdes ut vid politikermötet. 

Resultatet från enkäten, såsom frågor till politikerna, gavs som 
underlag till moderatorn. 

● Politikermöte.
o Det blev ett bra politikermöte, med ett 50-tal deltagare. Publiken fick 

mer utrymme i dialogen denna gång. Vid återkoppling till politikerna 
om vad de tyckte och vad de såg för förbättringsmöjligheter har någon 
haft önskemål om möjlighet att kunna förbereda sig mer.

● ”Barn- och ungdomsidrott i ett grönskande Hjärup”.
o Frågan kan föras vidare till en av grupperna som avse att bildas. 

● Kulturmiljöprogram för Hjärup
o Representant från kommunen och arkitektbyrån som arbetar med detta 

redogjorde för projektet Två från byalagets styrelse och några 
Hjärupsbor deltog. Återkoppling från kommunen gällande projektet har
inte kommit Byalaget tillhanda.

● Uppåkrautställningen intresserade av samarbete
o En grupp eller särskild kontaktyta till föreningar diskuterades. Tas upp 

på nästa styrelsemöte medtanke på indelning i olika arbetsgrupper. 
● Föreningsstöd 

o Ansökan av förenings- och arrangemangsstöd kommer att ändras från 
och med nästa år, ska göras digitalt. Skärpta ansöknings- och 
redovisningskrav. Information finns på kommunens hemsida. 
https://staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/foreningar-fritid-och-
lokaler/foreningar/foreningsbidrag/ 

o Fullmakt fordras för de som ska söka bidrag. Ordföranden undersöker 
detta genom att ta kontakt med kommunen. 

● Blanketter avseende medlemsavgifter 
o Ska beslutas vid nästa sammanträde med tanke på aktuellt behov av ny 

tryckning av inbetalningskort och dess kostnader. 
● Elavtal för förrådsboden 

o Nytt elavtal har tecknats med EON

§ 8 Diskussion och beslut 
● Angående kraftledningsdragning från Svenska Kraftnät.  

o Ingemar skriver ett förslag och skickar ut detta till styrelsen. Byalaget 
förordar Utredningskorridor 1. 

● Hur nyttja Uppåkraskolan för möten och arrangemang?
o Kulturarrangemang ska fortsatt äga rum i Hjärupslundsskolan som 

ligger mera centralt och i anslutning till biblioteket, “Kulturcentrum”. 
o Kostnader för att hyra olika lokaler i byn (ex Uppåkraskolan) och vilka 

regler som gäller ska undersökas. Detta kan som information till 
byborna läggas på Byalagets hemsida 

● Affischering och information 
o Bordlägges till nästa styrelsemöte. Ses som uppgift för en av grupperna

som avses att bildas. 

https://staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/foreningar-fritid-och-lokaler/foreningar/foreningsbidrag/
https://staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/foreningar-fritid-och-lokaler/foreningar/foreningsbidrag/


● 200-årsfirande av huset med runstenen  
o Bordlägges till nästa styrelsemöte då Milan ska ta upp förslaget. 

● Hur få fler medlemmar/engagera fler i Jakriborg? 
o Förslag att Byalaget har som samarrangemang Barnens dag i Jakriborg.

Preliminärt i maj. Tomas samordnar med arrangemangsgruppen. 
● Ungdomsparlament 

o Ungdomsparlamentet ska startas upp igen av kommunen. Bodil kollar 
upp detta och informerer vid nästa styrelsemöte.  

● Stipendium  
o Bordlägges. En ungdomsgrupp som avses att bildas kan eventuellt vara

med och diskutera detta  

§ 9 Arrangemang 
● Våren 2017 Ingegerd och Ulla-Britt tar fram underlag till nästa styrelsemöte. 
● Årsmöte förslag, onsdag den 26:e april. 
● Tomas tar kontakt med Ingegerd om konstnärsarrangemang. 

§ 10 Utgående skrivelser 
● Hastighetsbegränsning på Lommavägen är skickad 
● Utbyggnad av 4-spår i Hjärup är skickad 
● Sökande av arrangemangsstöd till arrangemang 26/10 och två arrangemang 

30/10. 3 separat skrivelser som ska skickas 
● Tomas gör en skrivelse om cykelställ till stationen och cykelstölder som ska 

skickas 

§ 11 Inkomna skrivelser 
● Tackbrev från medlem, Lise-lotte Martins. 
● Information om att Socialdemokraterna motionerat och utegym och 

hundrastkärl i nya parken. 
● Inbjudan träff om föreningsstöd den 10 oktober 

§ 12 Övriga frågor 
● Festkommitté för 15-årsfest. Ingegerd undersöker vilka som varit engagerade 

under åren i styrelsen. Eventuell inbjudan in till en gemensam träff för att fira?

§ 13 Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Anna Bruun Månsson 

Justeras

Sofia Güll Ingegerd Höglund


