Minnesanteckningar från möte med referensgruppens den 6/3 2014
Närvarande: Karin Pennanen Bovin, Eva-Lotte Frost Ottosson, Helena Heijmink,
Henrik Wästfelt, Börje Hildesjö, Martin Stridh, Rolf Lind, Magnus Pärsson, Stina
Rothman, Lars-Göran Mattisson, Ingegerd Höglund, Tommy Grönberg, Malin
Flankör, Ulla Göransson
Ranjit Roy informerade om events som Bageriet håller i under våren och sommaren.
Mötet bestod till stor del av en genomgång och diskussion av olika punkter i det
blivande flygbladet (där Byalaget presenteras) som ska delas ut till hushållen, bilaga.

Vad har Byalaget gjort för Hjärup?
Flertalet punkter behövde bara enkla förklaringar för dem som inte var med för 10 år
sedan, men under Allmänt orsakade ”bredband” stor diskussion eftersom det handlade
om byalagets engagemang tidigt 2000-tal och inte dagens fiberkabeldiskussion.
Mötet enades om att ändra benämningen till It- frågor.

Vad arbetar Byalaget med för frågor just nu?
De punkter som diskuterades mest under den rubriken var förskole- och
skolsituationen i Hjärup.
Staffanstorps kommun har gått ut med att det finns gott om förskoleplatser i Hjärup,
vilket hävdades inte var riktigt med sanningen överrensstämmande.
Den nya skolans var, när och hur diskuterades.
I samband med skolan diskuterades också fritidsverksamheten för de äldre barnen och
att det i stor utsträckning saknades möjligheter till annan form av idrott än fotboll,
som tennis och ridning som tidigare fanns i Hjärup.
Vad tycker ungdomarna själva? Kontakt med elevråden ska tas.
Eftersom ovanstående frågor är så viktiga beslöts att bilda nya råd som har till uppgift
att ta fram aktuell information och aktuella önskemål för att sedan meddela
Referensgruppen och Byalagets styrelse resultatet. Helt enkelt göra en lista på vad vi
Hjärupsbor, kanske speciellt barn och ungdomar, önskar beträffande lokaler och
aktiviteter, som kan överlämnas till politiker och tjänstemän.
Förskolerådet. Malin Flankör, Magnus Pärsson, Karin Pennanen Bovin och Martin
Stridh
Skola - fritidsrådet: Eva- Lotte Frost Ottosson, Stina Rothman, Helena Heijmink
Andra frågor som diskuterades var hur vi ska få tillbaka någon form av service som
Bankomat och Postverksamhet, hur man ska ”rädda” stationshuset/en och göra det
/dem till allaktivitetshus/fritidsgård.
En möjlighet att kunna hyra en lokal till fester ventilerades också liksom lekplatsernas
utformning.
Nytt möte med Referensgruppen planeras i maj
Hjärup den 10/3 2014
Ulla Göransson, kontaktperson tillsammans med Ingegerd Höglund för
Referensgruppen i Hjärups Byalag.

