HJÄRUPS BYALAG IDEEL FÖRENING, REG. NR. 8465022153.
– VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
Byalagetsstyrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Styrelsen har fungerat som remissinstans för detaljplaneförslagen Klockaregårdsvägen,
Hjärup NO etapp 3 och Stambanans utbyggnad till 4spår.
Granskning av utsmyckning av Hjärup.
Förslag till ökad tillgänglighet till och utnyttjande av biblioteket i Hjärup
Arbetet med ”Hjärupsdagen” har fortsatt som ett evenemang för att främja en
”bykänsla”.
Uppföljning av ersättningsytor.
Förslag på enkla åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön.
Diverse kulturarrangemang har arrangerats av under året.
Byabladet har utkommit med 2 nummer och tillsammans med Facebook och
hemsidan 
www.hjarup.nu
samt affischering utgjort Byalagets informationskanaler.

Nedanstående punkter hänför sig till respektive punkt ovan.
1. Under 2015 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. Se gärna
www.hjarup.nu/dokument/skrivelser
.
2. Hjärups Byalag har genom en skrivelse påpekat att man anser att utsmyckningen av Hjärup
behöver förbättras och att kommunen bör underhålla Nafnes Torg. Byalaget anser att Nafnes
Torg är ett kulturarv för framtida generationer. Skrivelsen och svaret från kommunen kan
man läsa på 
www.hj
arup.nu
Byalaget arbetade med att få en julgran på Nafnes Torg, vilket vi slutligen lyckades med.
3. Förslag har skickats in till kommunen om att meröppet bibliotek prövas i Hjärup
det skapas en allaktivitetslokal i ett något utökat biblioteksutrymme.

samt att

4. "Hjärupsdagen" anordnades för fjärde året av Hjärups Byalag. En av Byalagets uppgifter är
att skapa en känsla av samhörighet i byn. För att försöka skapa denna känsla har Byalaget
arrangerat ”Hjärupsdagen”, 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
2015 med bl.a. loppmarknad, ponnyridning, drakflygning, försäljning av lokal mat m.m.
Under invigningen av Uppåkravallen var Hjärups Byalag delaktigt genom att stå vid en
monter och informera Hjärupsborna om Byalagets arbete samt värva nya medlemmar.
5. Hjärups Byalag har genom alla år varit noga med att poängtera att vi står bakom och verkar
för ”Det gröna Hjärup”. Byalaget anser att det är av stor vikt att de grönområden som ska
bebyggas ersätts. Skrivelsen och svaret från kommunen kan man läsa på 
www.hjarup.nu
6. 
Genom Byalagets skrivelse vill man uppmärksamma kommunen på hur de allmänna platserna

och grönområdena underhålls fram till den tidpunkt då dessa ytor tas i anspråk för annat
ändamål. Skrivelsen och svaret från kommunen kan man läsa på 
www.hjarup.nu

7. Kulturarrangemangen beskrivs under egen punkt Kultur och fritidsrådet.
8. För att bibehålla kontakten med Hjärupsborna och öka engagemanget har vi förutom
Byabladet, som liksom under 2014 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 2015. 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 genom att kontakta lokala tidningar.
Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande:
Malin Flankör
Styrelseledamöter:
Ordinarie:
LarsGöran Mattisson
Ingemar Persson
EvaLotte Frost Ottosson
Helena Heijmink
Ingegerd Höglund
Margareta Thomasson Stern
Boel Selander

Suppleanter:
Softa Güll
UllaBritt Henningsson
Thomas Naeslund
Milan Stamenkovic
Webmaster:
Mattias Onsdorff

Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed
Suppleant:
Peter Ottosson
Valberedning:
Björn Magnusson
Annika Rejmer
Styrelsemöten:
Under det gångna verksamhetsåret har Byalaget hållit 8 (9) styrelsemöten 28/1, 4/3, 22/4,
12/5, 9/6, 6/9 (kick off, inget protokoll fört), 22/9, 27/10 och 24/11.
Byalagets råd:
Kultur och fritidsrådet
Arrangemangen visar på ett varierat utbud kring natur och kultur – för kropp och själ.
Barn och ungdom:
Trollmor berättar – Askepjäsken, Åse Alexandersson
Kom låt oss leka en saga om vanten, Eva Skantze
Disco för lågstadiet, DJ Carl Sigeback
Musik:
JAZZT 4 FUN, Jazz Quartet med vokalissa
Lund Big Band jazzkonsert
Föredrag:
Kärlek svek och längtan – Tre kvinnoöden, Marianne Söderberg
Sjömannen och prästen, Hans Rochester
Hand till Hand, Christen Regnér
Kan man gå ned i vikt med spenat?, Caroline Montelius
Politikern Winston Churchill, Bengt Liljegren (samarrangemang med biblioteket)
Naturvandringar:
Vårvandring med Anders Wester, Staffanstorps naturskyddsförening
Höstvandring med LiseLotte och Leif Martins
Biblioteket (samarrangemang:)
Boktips i hängmattan
Hårda julklappstips

Övrigt:
Valborgsfirande
"
Hjärupsdagen"
Midsommardans
Politikermöte, moderator Melissa Dahlkvist
Stavgång 2 gånger per vecka
Bokcirkel 1 gång per månad
Övriga råd:
Byalagets referensgrupp har under 2015 rekonstruerats. Gruppen skapades för att få åsikter och
input på Byalagets arbete. Genom att samla in mejladresser från våra medlemmar kan Byalaget
på ett enkelt sätt kommunicera olika frågor, läs mer på
www.hjarup.nu

R E S U L T A T B U D G E T för år 2016
Rörelseintäkter
3110 Intäkter arrangemang
3510 Medlemsavgifter
3990 Aktivitetsbidrag

2 000
54 000
20 000

Summa Intäkter

76 000

Rörelsekostnader
4010
4110
6020
6410
6510
6550
7690

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

2 000
41 000
3 000
2 000
3 000
16 000
9 000

Summa Kostnader

76 000

Rörelseresultat

0

8020 Ränteintäkter
8170 Bankkostnader

10
1 610

Resultat före skatt

1 600

Medlemmar:
2015 har medlemsantalet ökat något och Hjärups Byalag registrerade 404 betalande hushåll
under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2014 var 391.

