Hjärups Byalag, reg. nr. 846502-2153
Verksamhetsberättelse för 2017

Byalagets styrelse har bland annat arbetat med följande under det gångna året:
● Följt upp och kommenterat kommunens aktuella detaljplaner och Trafikverkets
planering av utbyggnad till fyrspår och cykelvägar
● Ordnat arrangemang i egen regi och i samarbete med andra.
● Startat upp ett språkcafé för nyanlända.
Arbete har utförts i följande arbetsgrupper:
● Arrangemangsgruppen
● Informationsgruppen
● Arbetsgruppen för plan- och trafikfrågor
● Ungdomsgruppen
Arrangemangsgruppen
Följande arrangemang har genomförts under 2017:
● Familjeliv och lärarjobb i Thailand. Carin Stern berättar
● CLAROSCURO med Memory wax, dans för barn 3-6 år Samarrangemang med
Hjärups bibliotek och Teaterföreningen i Staffanstorp
● Beskärning av fruktträd och buskar med arborist Göran Mattsson
● Författarkväll med Cecilia Hagen i samtal med Jenny Maria Nilsson Samarrangemang
med Hjärups bibliotek
● Simsalabim. Dockteater med Thomas Wiehe
● Trender inom art noveau/decó. Föredrag av antikhandlare Fredrik Zimmerdahl
● Klädbytardag. Samarrangemang med Hjärups bibliotek
● Författarkväll med Kalle Kniivilä. Samarrangemang med Hjärups bibliotek
● Vårvandring med Lise-Lotte Martins
● Domnivets orkester med vokalissan Rosa Rydberg
● Modevisning från Cassels för kvinnor och män från 25 år och uppåt
● Hjärups park- och grönytor. Parkingenjör Karl Andersson, Staffanstorp

● Information om nya serviceområdet Trekanten (i samband med årsmötet)
● Valborgsmässoafton. Samarrangemang med Scoutkåren, UIF Fotboll och Floorball
KidZ
● Barnens dag. Samarrangemang med Hyresgästföreningen Jakriborg
● Midsommarafton. Samarrangemang med UIF Fotboll
● Stenshögs gård 200 år. Familjen Åsberg firar med intressant program
● Politikermöte med Melissa Dahlqvist som moderator
● Storbandskväll med Metropolis Big Band
● Författarkväll med Lena Ebervall. Samarrangemang med Hjärups bibliotek
● Kreativt återbruk: Skapa och byta saker. Samarrangemang med Hjärups bibliotek
● Kulturmiljöprogram Hjärup. Planarkitekt Sofia Tjernström Staffanstorp
● Höstvandring i Hjärup och dess omgivningar med Lise-Lotte Martins
● Den sköna konsten att sova gott. Föreläsning av fysioterapeut Maria Schäfer
● Skepp O´Hoj med gruppen Medi. Samarrangemang med Hjärups bibliotek
● Julkonsert med sväng med Almaz Yebio och musiker
● Bokcirkel och stavgång är frekventa, återkommande aktiviteter
Flertalet arrangemang har varit välbesökta, speciellt författaraftnar och konserter.
Informationsgruppen
Informationsgruppen har arbetat med att sprida information om byalagets aktiviteter men även
lyfta andra frågor av intresse för medlemmarna i olika kanaler, till exempel på Hjärups
Byalags webbsida, Facebooksida, affischer, pressinformation och blogginlägg. Två nummer
av Byabladet har tagits fram och delats ut till alla hushåll.
Arbetsgruppen för plan- och trafikfrågor
Arbetsgruppen informerar sig om och granskar detalj- och översiktsplaner, gatu- och
trafikproblem, kommunikationer och järnvägsutbyggnad genom samarbete med kommunen,
Trafikverket och Hjärupsborna. Under år 2017 har följande frågor behandlats:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjöd in till samråd kring detaljplan för del av Hjärup
22:1 Västerstad Etapp 1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av den första
etappen bebyggelse i den nya stadsdelen Västerstad i Hjärup. Stadsdelen ska erbjuda en
varierad boendemiljö med en tydlig stadsmässighet med blandning av radhus, kedjehus,
friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola, vårdboende och en park. Efter
utställning på biblioteket, samrådsmöte och inhämtande av åsikter från Hjärupsbor, lämnade
byalaget in en skrivelse: 2017-01-03 Synpunkter på detaljplan för Västerstad.
Trafikverkets projekt för utbyggnad av Södra Stambanan mellan Arlöv – Lund 11 km till fyra
spår har nu en fastlagd tidplan och kommer att pågå 2018 -2024. Trafikgruppen har löpande
kontakt med Trafikverkets projektkontor i Arlöv. Från sommaren 2020 till sommaren 2022
ska tågen trafikera de två tillfälliga spåren som blir nödvändiga under byggtiden. När arbetet
är klart har Hjärup fått nedsänkt järnväg och en helt ny ändamålsenlig station.

Trafikverkets vägavdelning Region Syd planerar för anläggning av Snabbcykelstråk mellan
Malmö – Lund och hade bjudit in till Öppet hus den 7 februari 2017 i Församlingsgården.
Efter diskussioner avlämnade Hjärups Byalag en skrivelse: 2017-02-17 Synpunkter på
Snabbcykelstråk, E22 Malmö – Lund.
I anslutning till Hjärups Byalags årsmöte 2017 fick några affärsentreprenörer möjligheten att
presentera planer på att uppföra en större livsmedelsbutik med kompletterande service- och
sportfunktioner på ”Trekanten”, ett mindre handelsområde vid Väståkravägen. Hjärups
Byalag lämnade en skrivelse med kommentarer till planen till Stadsbyggnadskontoret:
2017-06-02 Synpunkter om Affärsområdet Trekanten vid Väståkravägen
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen startade under 2017 och började med att hålla möten med ungdomar för att
lyssna in vad de har för önskemål om aktiviteter och annat i Hjärup. För att nå ut till
ungdomarna startade gruppen kommunikation genom Instagram och Whatsapp.
Ett resultat av dessa möten var ett arrangemang med sminkning och spökrunda på Halloween.
Många familjer med små barn deltog, totalt cirka 40 personer.
Ungdomsgruppen har också arrangerat ett möte där Maria Persson från Staffanstorps
ungdomsparlament deltog för att informera om att ungdomarna kunde lämna in motioner.
Fyra ungdomar deltog på detta mötet och sju motioner lämnades in. Mestadels kring
önskemål om utformandet av parken och möjlighet till rörelse som kan förena både barn,
ungdomar och vuxna.
Språkcafé
Efter förfrågan från kommunens integrationssamordnare tog Hjärups Byalag initiativ till att
starta ett språkcafé för nyanlända. En förfrågan lades ut på föreningens Facebooksida om det
fanns intresserade volontärer. Då intresset var stort startades på sommaren ett språkcafé. Det
har under hela 2017 anordnats varannan söndag på biblioteket.
Bilpool och samåkning
Under 2017 har Hjärups Byalag på olika sätt undersökt intresset och möjligheten till olika
former av samåkning och bilpooler.
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Under året har styrelsen bestått av följande personer:
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Styrelsemöten
Under det gångna verksamhetsåret har Byalaget hållit 10 styrelsemöten 18/1, 15/2, 15/3, 23/4,
26/4 (Årsmöte), 23/5, 20/8 (kick off), 26/9, 25/10 och 21/11.
Medlemmar: 2017 hade Hjärups Byalag 373 medlemmar. Motsvarande siffra för 2016 var
425 medlemmar.

R E S U L T A T B U D G E T för år 2017
Rörelseintäkter
3110

Intäkter arrangemang

2 000

3510

Medlemsavgifter

60 000

3990

Aktivitetsbidrag

27 000

Summa

Intäkter

89 000

Rörelsekostnader
4010

Inköp material och varor

2 000

4110

Kostnader arrangemang

52 000

6020

El hyrd lokal

3 000

6410

Förbrukningsinventarier

2 000

6510

Kontorsmatr & kopiering

3 000

6550

Trycksaker

7690

Övriga kostnader

Summa

Kostnader

16 000
9 000
87 000

Rörelseresultat

2 000

8020

Ränteintäkter

0

8170

Bankkostnader

-1 700

Resultat före skatt

300

