Protokoll styrelsemöte i Hjärups Byalag
Tid: Tisdagen den 12 mars 2019 kl 19-21 Plats: Biblioteket

Närvarande: Sofia Güll, Ulla-Britt Henningsson, Milan Stamenkovic, Peter Hofbauer,
Ingemar Persson, Michael Tsiparis, Bodil Carlsson,

Förhindrade: Anna Bruun Månsson, Ingegerd Höglund, Tomas Naeslund, Charlotte
Wilhelmsson.

Adjungerade: Mattias Onsdorff.
DAGORDNING
§1
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Valdes: Sofia Güll
§2

Val av justerare
Valdes: Ulla-Britt Henningsson

§3

Val av mötessekreterare
Valdes: Milan Stamenkovic

§4

Godkännande av dagordning
Godkändes

§5

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes.

§6

Information
● Återvinningsstationer i Hjärup - info från kommunen
Informationen väckte fler frågor än den gav svar. Beslut togs att skriva till
kommunen och be om klargörande kring hur det ser ut med planeringen av
återvinningsstationer. Det beslöts även att passa på att fråga om planerna att
införa källsorteringskärl för hushållen i kommunen.

§7

Diskussion och beslut
● Planering inför årsmötet
Planeringen pågår.
● Valborg
Planeringen fortgår.
● Policy för vilka typer av verksamheter (företag, tjänster, föreningar,
projekt osv) inom Hjärup som vi vill ge stöd
Svår balansgång eftersom vi å ena sidan är öppna för samhällsinformation
men å andra sidan inte vill fungera som reklampelare. En generell policy blir
svår att formulera. Aktiviteter av allmänintresse som är av

informationskaraktär säger vi ja till, medan rent kommersiella projekt får ett
nej. Allt där emellan beslutas från fall till fall av styrelsen.
§8

Nytt kring våra fokusområden:
● Hjärups park - aktivitetspark för alla åldrar
Projektledare Anna Palm kommer att hålla en visning av parken den 4 april
kl 18.00 med samling vid Hjärupslundsskolan.
● Städdag (Tomas, Mattias, Anna, Sofia)
Inget att rapportera
● Maker Space (Anna)
Inget att rapportera
● Förespråka föreningshus/ungdomsgård (Michael)
Inget att rapportera
● Locka medlemmar och aktiva med öppen fika/after work (Ingegerd,
Michael, Sofia)
Inget att rapportera
● Introduktion och mentorer för nya medlemmar (Sofia)
Inget att rapportera
● Nå ut till nyinflyttade och till nya medlemmar (Informationsgruppen)
Inget att rapportera
● Förespråka en rondell och säker trafiklösning i korsningen
Lundavägen/Väståkravägen (Plan- och trafikgruppen)
Inget att rapportera

§9

Rapport från respektive arbetsgrupp
● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund)
Arrangemangsgruppen har påbörjat planeringen av höstens program. Vårens
programpunkter genomförs planenligt.
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson)
Hjärup Västerstad Etapp 1 - samrådstiden pågår 2019-03-13 till 2019-04-10.
Granskning om detaljplan för del av Hjärup 4:2, Hjärup NO etapp 4 pågår under
perioden: 20190313 – 20190410
● Information (Sammankallande Sofia Güll)
Inget att rapportera

§ 10

Utgående skrivelser
● Önskemål om mer arrangemang i Hjärup under Seniorveckan
Ulla-Britt Henningsson har fått svar från Taina Ahola med besked om att hon
och Katarina Sandberg Frid från Trivselpunkten vill ha ett möte med
sitt/stågympagruppen på Bykrogen i Hjärup för att diskutera seniorveckan.

§ 11

Inkomna skrivelser och förslag
Se § 10 ovan.

§ 12

Övriga frågor

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Milan Stamenkovic
Ulla-Britt Henningsson

Sofia Güll

