Protokoll Hjärups Byalag styrelsemöte
Tid: Söndagen den 20 augusti 2017 ca kl 11.00-12.30
Plats: Skryllegården, Dalby
Närvarande: Sofia Güll, Ulla-Britt Henningsson, Tomas Naeslund, Margareta Thomasson
Stern, Marie Enhörning, Milan Stamenkovic, Bodil Carlsson, Ingemar Persson, Charlotte
Wilhelmsson, Anna Bruun Månsson.
Adjungerade: Ingrid Gyllenbäck, Mattias Onsdorff
Frånvarande: Ingegerd Höglund
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Sofia Güll
§2

Val av justerare
Ulla-Britt Henningsson

§3

Val av mötessekreterare
Anna Bruun Månsson

§4

Godkännande av dagordning
Godkännes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Godkänt

§6

Information och uppföljning
 Medlemmar i styrelsen
Avhopp av en ny styrelseledamot, Anna Streipel Ingstorp, som direkt
insåg att hon inte hade möjlighet.


Byabladet utdelning
Allt ska vara utdelat senast fredag 25/8.
Thomas tar kontakt med Ingegerd om hur vi kan säkerställa att vi får
med alla gator när det byggs nytt.



Språkcafé
Det två första tillfällena med språkcaféet har ägt rum och det finns en
Facebook-grupp, Språkcafé Hjärup
(https://www.facebook.com/groups/sprakcafehjarup/). Det kommer
fortsätta varannan söndag. De som håller ihop det är Lize Svensson,
Anna Steffen och Sofia Güll, minst en av dem är med varje gång. Andra
är med när de har möjlighet. Förslag att vi har ett samarbete med
vårdcentralen, biblioteket och eventuellt församlingshemmet för att

sprida information om språkcaféet. Charlotte Wilhelmsson kan ta kontakt
med socialsekreteraren på kommunen och får material från Sofia Güll
som de kan delge. Byalaget kan mot kvitto ta kostnader för material
såsom muggar etc. Vi söker arrangemangsbidrag för det.


Annat på gång?
Städdag på förslag i april 2018. Med samordning kommunen, Håll
Sverige rent etc. Målsättningar att lyfta avfallsfrågan rent generellt.
Reservera datum i bilaga i nästa arrangemangsblad.
Anna Palm arbetar med avfall i Staffanstorps kommun och kan vara en
lämplig kontaktperson. Tipsa media om att bevaka detta. Avsluta med
grillning i Scoutparken.
Samåkning /bilpool etc.
Vi har diskuterat om vi kan underlätta för de som inte har bil, de som vill
samåka, de som av andra anledningar behöver tillgång till bil då och då.
Vi har sedan tidigare pratat med bl.a. Sunfleet men då fått svar att
underlaget är för litet. Vi börjar med en Facebook förfrågan –
intresseanmälan. Anna Bruun Månsson diskuterar detta med Malin
Flankör.

§7

Diskussion och beslut
 Evenemang Stenshögsgården
Anordnas av familjen Åsberg, kommunen och Byalaget, lördagen den 16
september. Vårt förslag att Byalaget söker 1000 kr som bidrag till
firandet. Lars-Göran sätter upp Byalagets tält. Vi tar kontakt med lokal
media för bevakning. Ulla-Britt och Ingegerd tar de kontakterna. UllaBritt har antecknat vilka i styrelsen som kan hjälpa till under dagen.


Politikermötet 20/9
Politikerna och moderator är kontaktade. Planen är att som tidigare först
ha en öppen diskussion, och sedean att man kan flytta runt och prata med
politikerna. Ingrid sköter inköp. Frågor ska skickas i förväg till
politikerna så de får en möjlighet att ge genomtänkta svar.
Frågor vi ska ta upp: Trekanten, äldreboenden,
avfall/återvinningsstationer, elnät från Staffanstorp Energi – hur kan vi
påverka? Ulla-Britt fixar en present till moderatorn.



Spara gemensamma dokument på hemsidan
Vi har skapat en lista med alla kontaktuppgifter på kommun, m.fl. som
ligger på sida på hemsida som vi kan logga in på. Registrering ska göras
senast 1 september av samtliga medlemmar i styrelsen. Mattias Onsdorff
administrerar sidan.



Teknisk hjälp vid arrangemang
Lars-Göran ska skriva en instruktion. Styrelsen bör säkerställa att det
finns en formell roll i form av en teknikansvarig till
arrangemangsgruppen. 3-4 ggr per termin. Sofia Güll lägger ut en
förfrågan på Facebook och söker via våra nätverk. Tomas och Mattias
kan vara reserv så länge (han kan dock inte transportera utrustningen).

§8

Rapport från respektive arbetsgrupp
 Grönytor & parkutveckling (Sammankallande Helena Heijmink??)
Helena ska tillfrågas. Det gör Sofia Güll.
 Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Kostnader för arrangemang är ca 27 000 kr och vi ansöker om hälften i
arrangemangsbidrag från kommunen.
Samtliga styrelseledamöter ombeds gå igenom ansvarsfördelningen och
ge kommentarer (se tidigare utskick per mejl).
Anmäl också behov av ändringar av antal blad ni behöver vid utdelning
till Ingegerd Höglund.
 Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Det har inkommit frågor gällande återvinningsstationer. Plan- och
trafikgruppen får uppgiften att ta upp detta med kommunen.
 Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson)
Funderar på arrangemang på Halloween.
 Information (Sammankallande Sofia Güll)
Vi har lagt till fler administratörer för Facebook-gruppen. De som vill
kan anmäla intresse att också få vara administratör. Viktigt att vi kollar
så vi inte lägger upp samma nyhet.
Gruppernas sammankallande bör bestämma flera mötesdatum under
hösten så grupperna håller igång.

§9

Utgående skrivelser
 Skrivelse angående affärsområde Trekanten vid Väståkravägen
Har skickats efter påsyn av styrelsen.

§ 10

Inkomna skrivelser och förslag
 Granskningsutlåtande över yttranden rörande vägplan för cykelstråket
längs väg 852 mellan Åkarp och Lund.


Svar angående skrivelse affärsområde Trekanten vid Väståkravägen.
Vi fick svar om vem som är projektledare och att samråd ännu inte
hållits.



Svenska Kraftnät angående flytt av kraftledning vid Västerstad.



Inkommande fråga gällande hastighetsbegränsning på Väståkravägen
och hur Byalaget ställer sig i förhållande till det.

§ 11

Övriga frågor
 Mötestillfällen under hösten
tisdag 26 september, onsdag 25 oktober, tisdag 21 november. Samtliga
möten 19-21, på biblioteket.

§ 12

Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet

