HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:
1. Styrelsen har fungerat som remissinstans för detaljplaneförslagen Äppelhagen,
Åretruntbyn och Stambanans utbyggnad till 4-spår.
2. Byalaget har engagerat sig i planläggningen av den nya parken.
3. Byalaget har arbetat med att få stationsbyggnaden q-märkt.
4. Granskning av lekplatserna i Hjärup.
5. Möte med Staffanstorps kommun gällande framtida samarbete kring programverksamhet.
6. Arbetet med ”Hjärupsdagen” har fortsatt som ett evenemang för att främja en ”bykänsla”.
7. Fortsatt arbete med referensgruppen.
8. Kulturarrangemang med ett flertal intressanta föredragshållare har genomförts under det
gångna året.
9. Byabladet har utkommit med 2 nummer och tillsammans med Facebook och hemsidan
www.hjarup.nu utgjort Byalagets informationskanaler.
Nedanstående punkter hänför sig till respektive punkt ovan.
1. Under 2014 har Byalaget bevakat samtliga aktuella samråds- och informationsmöten
avseende detaljplaner. Byalaget har skriftligen framfört sina synpunkter till Staffanstorps
kommun. Synpunkterna har varit ett försök att kanalisera medlemmarnas synpunkter på
förslagen utan att för den skull kunna ta tillvara varje enskild Hjärupsbos åsikter.
Särintressen av olika slag finns alltid. Se gärna www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.
2. Byalaget har genom information på Facebook uppmanat Hjärupsborna att ta del av och vara
aktiva i utformningen av den nya parken, som ska anläggas mellan Hjäruplundsskolan och
Uppåkravallen.
3. Genom skrivelser, telefonkontakt samt möten med kommunen och Trafikverket under 2014
har Byalaget arbetat aktivt med att få stationshusen vid järnvägen q-märkta, se
www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.
4. Byalaget har genom en skrivelse till Tekniska nämnden i Staffanstorps kommun påpekat att
lekplatserna i Hjärup bör ses över för komplettering för att tillgodose även de yngre
barnen, se www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.

5. Diskussion mellan Hjärups Byalag och bibliotekschef Johan Rasmussen om ett framtida
samarbete. Biblioteket och Hjärups Byalag arrangerar på var sitt håll evenemang i Hjärup.
Diskussionen har handlat om att man vill hitta en lösning på hur man kan samarbeta och
dela på kostnaderna. Diskussionen fortsätter under 2015.
6. En av Byalagets uppgifter är att skapa en känsla av samhörighet i byn. För att försöka
skapa denna känsla har vi bl. a. under 2012 startat en ”Hjärupsdag”, där Hjärupsborna skall
kunna mötas och träffa lokala företagare, föreningar och tjänstemän från kommunen samt
andra aktörer som har påverkan på byn (t.ex. Trafikverket och entreprenörer som bygger i
byn). Denna verksamhet fortsatte under 2014 med bl. a. loppmarknad, ponnyridning,
drakflygning, försäljning av lokal mat m.m.
7. För att få in synpunkter från fler Hjärupsbor startade Byalaget en referensgrupp
28/11 2013. Arbetet med referensgruppen fortsatte under 2014, se minnesanteckningar
www.hjarup.nu/dokument/skrivelser. Trots en bra start har intresset från Hjärupsborna
svalnat under årets lopp. Frågan som Byalaget tar med sig in i 2015 är om man skall
fortsätta arbetet med referensgruppen.
8. Kulturarrangemanget beskrivs under punkten Kultur och Fritid på sidan 3.
9. För att bibehålla kontakten med Hjärupsborna och öka engagemanget har vi förutom
Byabladet, som liksom förra året utkom med 2 nummer, arbetat med hemsidan som
uppdateras kontinuerligt. Dokument som protokoll, skrivelser och arrangemangsblad läggs
upp på sidan efter att de har skickats in eller publicerats. Arbetet med Facebook har fortsatt
under 2014. Genom att Hjärups Byalag använder sig av Facebook har vi kunnat nå ut med
mer information och nå en yngre målgrupp. Byalaget har arbetat aktivt med att nå ut med
information om våra kommande aktiviteter till fler Hjärupsbor genom att kontakta lokala
tidningar.

Under året har styrelsen bestått av följande personer:
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Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed
Suppleant:
Peter Ottosson
Valberedning:
Christina Rothman (sammankallande)
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Annika Rejmer
Styrelsemöten:
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 11 stycken styrelsemöten 22/1, 19/2,
12/3, 2/4, 23/4, 7/5, 11/6, 24/8, 24/9, 29/10 och25/11.
Byalagets råd
Kultur och Fritid:
Arrangemangen visar på ett varierat utbud kring natur och kultur – för kropp och själ
Barn
Puck & Rosini – Jakten på Esmeralda, Jens Molander och Peter Rosengren
Lilla Spökhistorien, Lilla vilda teatern, Matilda och Magnus Eriksson,
SAMBALELE Marco Rios & Ruth Safira
Musik
Jazzgruppen Alexander Ivarssons trio
Bluepopbandet Solby Surr (Årsmötet)
Föredrag
”1900-talets antikviteter och samlarobjekt” Fredrik Zimmerdahl
”Konsumtionssamhället i förändring” Sofia Ulver-Sneistrup
”Kärlek och förälskelse – kan vi lita på våra känslor” Eva-Lotte Frost Ottosson
”Mäktiga kvinnor i skånska gods” Ragnar Lönnäng
”Efter valet, regeringsbildningen” Heidi Avellan
”Skånsk allmogekonst, speciellt silver och vävnader” Per Axel Hylta
Naturvandringar
Vår- och höstvandring med Anders Wester, Staffanstorps naturskyddsförening

Biblioteket
Böcker inför sommaren
Avtackning av bibliotekarie Christina Odenhammer
Övrigt
Valborgsmäss på idrottsplatsen
Midsommardans på idrottsplatsen
Politikermöte inför valet
Stavgång 2 gånger per vecka
Bokcirkel 1 gång per månad
Övriga råd:
Dessa har i princip ersatts av referensgruppen, se ovan

R E S U L T A T B U D G E T för år 2015

Rörelseintäkter
3110
3510
3890
3990
3990

Intäkter arrangemang
Medlemsavgifter
Övr ersättn och intäkter
Bidrag Hjärupsdagen
Ansökt "Stöd till Kultur"

2 000
45 000
500
9 000
21 000

Summa Intäkter

77 500

Rörelsekostnader
4010
4110
4120
6020
6510
6550
7690

Inköp material och varor
Kostnader arrangemang
Kostnader Hjärupdagen
El hyrd lokal
Kontorsmatr & kopiering
Trycksaker
Övriga kostnader

2 000
35 000
9 000
4 500
2 000
18 000
7 000

Summa Kostnader

77 500

Rörelseresultat

0

8020 Ränteintäkter
8170 Bankkostnader

10
-1 510

Resultat före skatt

-1 500

Medlemmar:
2014 har medlemsantalet ökat något och Hjärups Byalag registrerade 391 betalande hushåll
under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2013 var 383.

