HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008
Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:
1.Exploateringsavtalet för Hjärups Bo center.
2.Framtidens kommun 2038
3.Trafiksäkerhetsfrågor i Hjärup
4. Tråg/tunnel för järnvägen.
Beträffande frågan om idrottsplatsernas bevarande som diskuterades på förra årsmötet har styrelsen följt mötets
beslut och samverkat med UIF.
1.

2.

3.
4.

Beträffande exploateringsavtalet för Hjärups Bocenter försökte styrelsen verka för begränsad höjd på
bebyggelsen och bevarande av scoutparken, tyvärr utan framgång. En spontan namninsamling för
scoutparkens bevarande, som styrelsen backade upp fick heller inget gehör hos kommunfullmäktige.
Styrelsen har dessutom begärt att få bli sakägare inför den kommande detaljplaneringen, vilket vi inte
fått svar på än.
Framtidens kommun 2038, där kommunens tjänstemän och politiker försökt få igång en dialog med
Hjärupsborna. Tyvärr var mötena inte särskilt välbesökta, vilket kanske beror på den avlägsna framtiden
30 år. Byalaget skall följa det fortsatta arbetet för att kunna vara med och påverka utvecklingen av
Hjärup i rätt riktning.
Tillsammans med Hem och skola föreningen i Hjärup har byalaget arbetat för att få en säkrare
trafikmiljö i byn
I samband med avtalet mellan Banverket, Region Skåne och Burlövs kommun har byalaget med
järnvägsgruppen försökt få Staffanstorps kommun att medverka till en liknande lösning. Än så länge
bibehåller dock kommunen kravet på en tunnel genom Hjärup.

Byalagets styrelse
Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande:
Tommy Grönberg
Styrelseledamöter: Claes Bruce
Margareta Thomasson-Stern
Ingemar Persson
Lars-Göran Mattisson
Ingrid Gyllenbäck
Tomas Skiffer
Suppleanter:

Peter Ottosson
Kerstin Ringdahl
Jimmy Hassel
Jens Svefors

Revisorer:

Börje Hildesjö
Jan Manshed
Jeanette Lindberg (suppleant)

Valberedning:

Dan Teglund
Pål Svensson
Tor Fossum

Styrelse möten:
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 9 stycken styrelse möten 16/1, 27/2, 26/3, 22/5, 14/8, 17/9,
22/10, 19/11( ej beslutsmässigt) och 11/12

Byalagets råd
Kultur och Fritid:
Kultur- och fritidsrådet har erbjudit ett rikt och varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och själ......
Föredrag: Vägen till Peking; Från magnolier till släktsagor; Lennart Jönsson-Byen som blev dagens Hjärup.
Teater: Skamlösa förbindelser (i samarbete med Staffanstorps Teaterförening), Selma & bredvid världen.
Musik: Musik och ballader, Jazz poskånska.
Studiebesök: TP-blomman.
Naturvandringar: Vårvandring i hembygden, Ekon från sommaren
Bokpresentationer: läsning i hängmattan och inför jul.
Dessutom: Bokcirkel träffas var 6:e vecka. Stavgång pågår 2ggr/vecka
Gatu- och Kommunikationsrådet:
Ingen aktivitet under året.
Järnvägsgruppen:
Bevakar kontinuerligt frågorna kring järnvägen genom byn
Barn och Ungdomsrådet.
Styrelsen skall försöka sammanföra dess arbete med Hem och Skola i Hjärup.
Bredband och IT rådet:
Styrelsen kommer att aktivera detta råd.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god
Resultat och Balansräkning redovisas separat.
Budget 2009:
Rörelseintäkter
3110
3510
3890
3990

Intäkter arrangemang
Medlemsavgifter
Övr ersättn och intäkter
Aktivitetsbidrag

6000
38 000
500
11 000

Summa Intäkter

55 500

Rörelsekostnader
4010
4110
6550
7690

Inköp material och varor
Kostnader arrangemang
Trycksaker
Övriga kostnader

6 000
23 300
20 000
5 500

Summa Kostnader

54 800

Rörelseresultat

700

8020 Ränteintäkter
8170 Bankkostnader
Resultat före skatt

600
-1300
0

Medlemmar:
2008 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemstillströmningen har varit positiv och hela 358 betalande
medlemmar kan noteras för året. Motsvarande medlemssiffra för år 2007 var 362, vilket är ungefär samma som
föregående år. Målsättningen för år 2008 med 400 betalande medlemmar nådde vi inte riktigt upptill, men låter
den vara ledstjärna för 2009 istället.

