
  HJÄRUPS BYALAG – ÅRSMÖTE 2005 
 
 
Protokoll fört vid Hjärups Byalags årsmöte, 
Hjärups skola den 28 april 2005 kl 19.00 
 
Närvarande: ca 50 byalagsmedlemmar  
samt företrädare för Staffanstorps kommun 
 
  
  §1 
Förklarade ordföranden årsmötet öppnat och godkändes föredragningslistan. 
 
  §2 
Valdes Byalagets ordförande, Kjell Nilsson, till mötesordförande. 
 
  §3 
Valdes undertecknad, Kerstin Ringdahl, som protokollförare. 
 
  §4 
Fastställdes att årsmötet utlysts i behörig tid. 
 
  §5 
Utsågs Jan Manshed och Pierre Sjöström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
  §6 
Föredrogs styrelsens Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning för 2004 samt 
Revisionsberättelse. (Se bilagor) 
 
  §7 
Fastställdes resultat- och balansräkningen för 2004. 
 
  §8 
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 
  

§9 
Föredrogs och fastställdes styrelsens förslag till Verksamhets plan, Medlemsavgift 
(100kr) och Budget för 2005. 
 
  §10 
Fastställdes styrelsens förslag till Verksamhets plan, Medlemsavgift (100kr) och Budget 
för 2005. 
 
  §11 
Redovisade valberedningen sina fruktlösa försök att finna en ny ordförande att efterträda 
Kjell Nilsson, som förklarat sig inte stå till förfogande för omval.  
Beslutades att avvakta med valet av ny ordförande över sommaren medan valberedningen 
fortsätter sitt arbete och att därefter ta upp frågan på nytt vid extra årsmöte som styrelsen 



har att utlysa. Den nya styrelsen får tills vidare finna lämpliga former för att arbeta utan 
formellt utsedd ordförande. 
I samband med denna punkt väcktes fråga om att eventuellt ändra stadgarna så att 
styrelsen inom sig har att utse ordförande. Styrelsen förväntas återkomma med förslag i 
denna fråga till kommande årsmöte. 
 
  §12 
Beslutades att styrelsen skall bestå av ordförande, åtta övriga ledamöter och fem 
suppleanter. 
 
Valdes följande styrelseledamöter på två år: 
- Ingegerd Höglund, omval 
- Heléne Lundborg, omval 
- Johan Wredin, nyval (tidigare suppleant) 
- Ingemar Persson, nyval (tidigare suppleant) 
 
Valdes följande styrelsesuppleanter på två år: 
- Rolf Olsson, nyval 
- Bengt Lindskog, nyval 
- Christina Rothman, nyval (tidigare ordinarie) 
 
Detta innebär att den nya styrelsen har följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter: 
- Ordförande, vakant 
- Ingegerd Höglund (t.o.m årsmötet 2007) 
- Heléne Lundborg (t.o.m årsmötet 2007) 
- Johan Wredin (t.o.m årsmötet 2007) 
- Ingemar Persson (t.o.m årsmötet 2007) 
- Margareta Thomasson Stern (t.o.m årsmötet 2006) 
- Tor Fossum (t.o.m årsmötet 2006) 
- Olle Möller (t.o.m årsmötet 2006) 
- Kristina Börebäck (t.o.m årsmötet 2006) 
Suppleanter: 
- Rolf Olsson (t.o.m årsmötet 2007) 
- Bengt Lindskog (t.o.m årsmötet 2007) 
- Christina Rothman (t.o.m årsmötet 2007) 
- Lotte Gjörup (t.o.m årsmötet 2006) 
- Kerstin Ringdahl (t.o.m årsmötet 2006) 
 
  §13 
Omvaldes Pierre Sjöström och Jan Manshed som revisorer och Birgitta Anderberg som 
revisorssuppleant. 
 
  §14 
Valdes följande valberedning: 
- Marie-Louise C. Spanier (t.o.m. årsmötet 2006) 
- Göran Nordgren (t.o.m. årsmötet 2007) 



- Kjell Nilsson (t.o.m. årsmötet 2008) 
 
  §15 
Förelåg inga förslag från styrelsen för årsmötets ställningstagande. 
 
  §16 
Förelåg inga frågor väckta av Byalagsmedlem före stadgad tidsgräns 1 mars 2005. 
 
  §17 
Utsågs Berit Stenlund till hedersmedlem i Byalaget 2005-2006 som tack för sitt 
förtjänstfulla arbete med utarbetandet och utdelandet av den välkomnande informations- 
broschyren till nyinflyttade i Hjärup.  
   
Avtackades avgående ordföranden Kjell Nilsson för sitt engagerade och framgångsrika 
arbete med att lotsa Byalaget och dess styrelse “med fast och vänlig hand” mot nya 
djärva mål: ett levande centrum, med ett aktivt kulturliv i “den gröna byn” Hjärup. 
 
Avtackades Bo Olsson för sitt förtjänstfulla arbete i Byalagets styrelse – inte minst som 
arrangör av många uppskattade evenemang. 
 
  §18 
Tackade ordföranden för förtroendet att leda Hjärups byalag under de inledande tre 
verksamhetsåren och önskade byalaget fortsatta framgångar med att tillvarata Hjärups 
intressen. 
Förklarade ordföranden årsmötet avslutat. 
 
 
Efter årsmötet informerade företrädare för Staffanstorps kommun – Bo Polsten, Göran 
Berggren och Bo Gertsson – om den aktuella översiktsplaneringen, och den nya skolan. 
 
 
 
Hjärup som ovan 
Vid protokollet: 
    
 
Kerstin Ringdahl 
 
 
Justeras: 
 
 
Kjell Nilsson           Jan Manshed                                 Pierre Sjöström
  
 
 
Bilagor:   
Hjärups Byalag - Verksamhetsberättelse för 2004 



     - Ekonomisk redovisning för 2004 
     - Verksamhetsplan och Budget för 2005  

Bilagorna fogades till årsmöteskallelsen och finns tillgängliga på Biblioteket samt på 
Byalagets hemsida (www.hjarup.nu) 

 
 

  
 



                       
HJÄRUPS BYALAG - VERKSAMHETSPLAN FÖR 2005 

 
 
Byalagets ändamål 
Enligt stadgarna, § 1, skall Byalaget verka för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas 
genom att skapa 
• Samhörighet mellan de boende 
• God boendemiljö 
• Kulturell identitet 
• Möjlighet att vara remissinstans för frågor som berör Hjärup 
• Närdemokrati med korta beslutsvägar 
• Delaktighet i samhällsutvecklingen inom kommunen 
• Informationskanaler för Hjärupsborna 
 
Framgångsfaktorer 
Byalaget har till sitt förfogande kunniga och engagerade Hjärupsbor. 
Byalaget har samarbete med kommunens styrelse, nämnder, förvaltningar och 
tjänstemän.  
Hjärupsgruppen, som är politiskt sammansatt, utgör diskussionspartner i aktuella frågor 
Tidig information i frågor som rör Hjärup ger möjlighet till engagemang i frågor på ett 
tidigt stadium och tillfälle att avge remissyttranden 
 
Mål under 2005 
• Byalaget skall vid utgången av 2005 ha minst 400 hushåll som medlemmar. 
• Samarbetet med kommunen skall ytterligare ha breddats och fördjupats. 
• Hjärup skall ha tillförts kvalitéer, som gör byn ännu trevligare att leva i. 
• Hjärups identitet som ”Den gröna byn” skall vara förankrat i en bredare krets. 
• Väsentliga framsteg skall ha gjorts i de frågor som Byalaget engagerat sig i 

beträffande Översiktsplanen för Hjärup och Utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup 
• Nya skolan som byggs skall planeras som ett kulturhus för Hjärupsborna  
• Cykelvägen till Lomma skall bli färdigbyggd inför sommaren 2005 
• Bankservice skall ordnas genom att bankomat installeras i Hjärups centrum 
• Fler Hjärupsbor skall engagera sig i nu aktiva och vilande intresseråd  samt ev skapa 

nya  
• Engagemanget bland de boende för frågor av gemensamt intresse, bykänsla och 

samhörighet skall ha ytterligare utvecklats och stärkts. 
 
Åtgärder för att nå målen 
• Fortsätta med aktiviteter för att värva nya medlemmar. 
• Vidareutveckla samarbetet med kommunen i alla frågor som rör Hjärup. 
• Fortsätta med engagemanget för Översiktsplaneringen och annan planering för 

Hjärup genom att bevaka Hjärups intressen i frågor som rör byn tex nya skolan, 
järnvägen, Hjärups centrum, trafikplanering, utbyggnadsplaner, företagande och 
service. 

• Avge skrivelser och yttranden i aktuella ärenden. etc. 
• Verka för att Gamla skolan bevaras, om möjligt som ”Byahus”. 
• Verka för att nya skolan blir ett kulturhus med gemensamhetslokaler för olika 

ändamål 
• Verka för att kommunens fritidsverksamhet för ungdom i Hjärup utvidgas. 
• Verka för att ett ridhus byggs som gagnar de boende i Hjärup  
• Verka för att en uttagsautomat installeras i Hjärups centrum 
• Verka för att identiteten ”Den gröna byn” synliggörs genom att befintliga 

grönområden bevaras och sköts samt att nya tillförs i samband med utbyggnad. 



• Få fler Hjärupsbor att engagera sig i något av intresseråden eller i 
diskussionsgruppen. 

• Ge aktuell information via hemsida, anslagstavlor, Byablad, Spegeln Staffanstorp  
• Medverka till att nyinflyttade fortsättningsvis får informationsbroschyren  
• Vidareutveckla samarbetet med Jakri, föreningar och organisationer i Hjärup. 
• Ordna trivsamma och intressanta arrangemang för Hjärupsborna i alla åldrar 
 
Medlemsavgift för 2005 
För 2005 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, d.v.s. 100 kr/hushåll. 
 
Budget för 2005 
Styrelsen föreslår följande budget för 2005: 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter 35.000:-   
Arrangemang 2.000:- 
Bidrag, sponsring 15.000:- 
 
Summa intäkter 52.000:-  
 
Kostnader 
Arrangemang 25.000:- 
Byabladet 15.000:- 
Kontorsmaterial, kopiering etc 5.000:- 
Porto & bank 2.000:- 
Övriga kostnader 5.000:- 
 
Summa kostnader 52.000:-  
 
 
Hjärup 2005-03-29 
 
Hjärups byalag 
Styrelsen 



 
 
HJÄRUPS  BYALAG � VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2004 
 
Hjärups byalag har organisationsnummer 846502-2153. 
 
Historik 
Beslut om att bilda ett byalag i Hjärup fattades vid ett stormöte i Hjärups skola den 2 
oktober 2001 som en följd av projektet Forum Hjärup, som kommunen genomfört för att 
inhämta Hjärupsbornas syn på samhället och dess framtida utveckling. Kommunen 
stödde bildandet av Byalaget för att på så sätt få en part, som kunde företräda de boende i 
den fortsatta utvecklingsprocessen. Vid stormötet 2001 valdes en interimsstyrelse för att 
förbereda verksamheten inför det första årsmötet, som hölls den 23 april 2002.  
 
Styrelse, revisorer och valberedning, valda på årsöte 2004-04-23 
Styrelse, ordinarie  
Kjell Nilsson, ordf  (t.o.m. årsmötet 2005)   
Ingegerd Höglund  (t.o.m. årsmötet 2005)         
Heléne Lundborg  (t.o.m. årsmötet 2005) 
Christina Rothman  (t.o.m. årsmötet 2005) 
Bo Olsson   (t.o.m. årsmötet 2005) 
 
Margareta Thomasson Stern (t.o.m. årsmötet 2006)   
Tor Fossum   (t.o.m. årsmötet 2006)   
Olle Möller   (t.o.m. årsmötet 2006) 
Kristina Börebäck  (t.o.m. årsmötet 2006) 
 
Styrelse, suppleanter 
Annelie Nilsson  (t.o.m. årsmötet 2005) 
Johan Wredin  (t.o.m. årsmötet 2005) 
Ingemar Persson  (t.o.m. årsmötet 2005) 
 
Lotte Gjörup   (t.o.m. årsmötet 2006) 
Kerstin Ringdahl  (t.o.m. årsmötet 2006) 
 
Revisorer 
Pierre Sjöström    
Jan Manshed 
Suppleant: Birgitta Anderberg 
 
Valberedning 
Marie-Louise C. Spanier  (t.o.m. årsmötet 2005) Sammankallande 
Claes Elofsson  (t.o.m. årsmötet 2006) 
Göran Nordgren  (t.o.m. årsmötet 2007) 
 
Styrelsens och intresserådens arbete 
Styrelsen har under 2004 haft 11 protokollförda sammanträden och dessutom flera möten 
med företrädare för kommunen, företag, myndigheter och andra organisationer för 
information och diskussion om aktuella frågor. Ytterligare 3 protokollförda 
sammanträden har hållits under 2005 fram till årsmötet. Protokoll från mötena och annan, 
aktuell information finns tillgänglig på Byalagets hemsida <www.hjarup.nu>, och på 
Biblioteket.  
 
 



Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 
Kjell Nilsson, ordförande 
Ingegerd Höglund, vice ordförande 
Johan Wredin, kassör, assist. betr. hemsidan 
Margareta Tomasson Stern, administrativ sekreterare 
Lotte Gjörup, mötessekreterare 
Heléne Lundborg, ansvarig för medlemsadministration och ställf. mötessekreterare 
Tor Fossum, informationsansvarig 
Christina Rothman, hemsidan 
Olle Möller, samordnare för intresseråden 
Kristina Börebäck, filmklubben 
Bo Olsson, samordnare för arrangemang 
Kerstin Ringdahl, arrangemangskommittén 
Annelie Nilsson, assistent medlemsadministration 
 
Styrelsens arbetsformer och rutiner har fastlagts och dokumenterats liksom inköps- och 
attestinstruktioner.  
Firmatecknare har enligt stadgarna varit Kjell Nilsson och Johan Wredin, var för sig. 
 
Styrelsen har delegerat uppgifter betr. vissa större ärenden till arbetsgrupper. Följande var 
aktuella vid utgången av 2004 och tiden fram till årsmötet 2005: 
- Järnvägsgruppen: Ingegerd Höglund (sammankallande), Göran Nordgren och 

Thomas Johnsson (Gatu- och kommunikationsrådet). 
Uppdrag: Bevaka och ta initiativ betr. planerad utbyggnad av järnvägen genom 
Hjärup. 

- Skolgruppen: Christina Rothman (sammankallande), Kerstin Ringdahl, Tor Fossum, 
Annelie Nilsson, Jan Karlsson (Hem&skola).  
Uppdrag: Engagera sig i den nya skolans utformning i stort och speciellt vad gäller de 
funktioner, som skall tillgodose allmänhetens behov. 

- Fritidsgruppen: Kristina Börebäck,(sammankallande), Heléne Lundborg, Christina 
Rothman, Dan Teglund (Kultur- och fritidsrådet), Åsa Fridh (Ridhus). 
Uppdrag: Verka för att behovet av fritidsverksamhet tillgodoses, speciellt för 

ungdom. 
- Framtidsgruppen: Kjell Nilsson (sammankallande), Tor Fossum, Kristina Börebäck, 

Ingemar Persson. 
Uppdrag: Bevaka och ta initiativ betr. den pågående planeringen av Hjärup. 

 
Byalagets arrangemang har genomförts under ledning av  
- Arrangemangskommittén: Bo Olsson (sammankallande), Kerstin Ringdahl, Dan 

Teglund (Kultur- och fritidsrådet). 
 
Enligt stadgarna skall styrelsen ha arbetande intresseråd underställda sig. Råden inrättas 
efter behov och intresse bland Byalagets medlemmar. Syftet är att öka engagemanget för 
verksamheten och ta tillvara värdefull kompetens. Intresserådens uppgifter, arbetsformer 
och rutiner har fastlagts och dokumenterats. För att öka kontakten med råden har 
styrelsen gett möjlighet för en representant från vart och ett av intresseråden att som 
adjungerade observatörer delta i styrelsemötena. 
Under året har följande intresseråd med av styrelsen utsedda sammankallande varit 
inrättade: 
- Kultur och fritid: Dan Teglund 
- Gator och kommunikation: Göran Nordgren 
- IT: Niclas Fogwall 
- Företag: Olle Möller 
- Miljö och grönområden: Kristina Börebäck 



- Service och äldre: Lars Kristensson 
 
Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar i Byalaget uppgick vid årsskiftet 2004/2005 till 320 
hushåll, vilket innebär oförändrat medlemsantal i förhållande till föregående årsskifte.  
 
Behandlade ärenden 
Styrelsen har behandlat ett mycket brett spektra av frågeställningar rörande såväl akuta 
som långsiktiga frågor. Detta har inneburit remissyttranden, skrivelser med förslag till 
åtgärder, möten med representanter för kommunen och andra berörda samt stort antal 
kontakter via telefon och e-mail. Här följer ett sammandrag över handläggningen av olika 
ärenden:  
 
Byalagets relation till kommunen 
Styrelsen har klart uttalat att man önskar ett nära och förtroendefullt samarbete med 
kommunen. Kommunstyrelsen har beslutat att Byalaget skall beredas tillfälle att yttra sig 
och också tillställas information i frågor som rör Hjärup Täta kontakter har etablerats 
med politiker i kommunstyrelsen och nämnderna och med ansvariga tjänstemän. 
 
Översiktsplan, idéskisser, Hjärups framtida utbyggnad 
Efter remissbehandling av fyra arkitektföretag till ”Idéer om Hjärups framtid” under 
hösten 2003 redovisade kommunen under våren 2004 ett Programförslag till ”Fördjupad 
Översiktsplan för Hjärup” för remissbehandling. Byalaget medverkade till ett öppet 
informationsmöte med kommunen i mars 2004 och tog också upp frågan på årsmötet i 
april. Byalaget gav sina synpunkter på förslaget i PM 2004-04-28 och sammanställde de 
synpunkter, som inkommit till Hemsidan och Byalagets brevlåda på Biblioteket, i PM 
2004-05-03. Det  växte därefter fram en ganska häftig kritik mot väsentliga delar av 
kommunens förslag, en kritik som delvis också riktades mot Byalaget. Byablad nr 2/2004 
ägnades därför till större delen åt att förtydliga Byalagets ställningstaganden i de frågor 
som väckt kritik. Byalaget välkomnade det ökade intresset för Hjärups framtida 
utveckling och alla Hjärupsbor uppmanades att delta i den fortsatta dialogen i konstruktiv 
anda.   
I början av oktober redovisade kommunen ett bearbetat Programförslag vid ett öppet 
möte i skolan. Förslaget bemöttes med häftig kritik. Byalaget ordnade då ett öppet möte 
med Hjärupsborna i början av november, vilket var första steget i en konstruktiv dialog 
inför nästa steg i planeringsprocessen, som blir ett s.k. Samrådsförslag till Fördjupad 
Översiktsplan under våren 2005. Mötet utmynnade i att en diskussionsgrupp med 10-15 
personer bildats för att ge Byalaget underlag för kommande ställningstaganden. Gruppen 
har haft ett antal möten.  
 
Andra planfrågor 
I slutet av 2004 ställde kommunen ut ett förslag till detaljplan för nästa etapp i 
utbyggnaden av Jakriborg. Byalaget har i januari 2005 avgett remissyttrande och speciellt 
framhållit det olyckliga i att planen kommer innan den nya fördjupade översiktsplanen 
blivit klar. Det innebär bl.a. problem i fråga om lokalisering och utformning av 
kommunikationerna mellan östra och västra Hjärup. Detaljplanen utgår från att järnvägen 
förblir i markplanet, vilket står i strid med det krav på nedschaktning, som inte bara 
Byalaget utan faktiskt också kommunen ställt sig bakom. Byalaget har också framfört en 
rad andra synpunkter och förslag, som rör bl.a. byggnadshöjd, exploateringsgrad, 
grönytor, avloppsvatten- och dagvattenfrågor. 
 
Den nya skolan, allmänna lokaler 
Byalaget har aktivt engagerat sig i Hjärups nya skola under hela planeringsprocessen. 
Under 2004 har Byalaget följt upp de synpunkter som lämnades till kommunen i 



december 2003 vad gäller behovet av samlingslokaler, lokaler för fritids- och 
kursverksamhet etc, där Byalaget uttalade förhoppningen att den nya skolan också skall 
bli ett ”Kulturens hus” för Hjärupsborna. Byalaget har under året deltagit i ett flertal 
möten med kommunen. Även om inte alla önskemål blivit tillgodosedda av ekonomiska 
skäl anser sig Byalaget ändå ha fått god respons för sina synpunkter. På de slutliga 
illustrationsritningarna har skolfasaden försetts med benämningen ”Kulturhus och Skola” 
över entrén.  
Under maj månad framförde tre forskare vid Lunds Tekniska Högskola mycket kritiska 
synpunkter mot skolans utformning vad gäller miljö-, vind- och ljusförhållanden. 
Byalaget har i kontakter med kommunen krävt att synpunkterna skall beaktats i den 
fortsatta planeringen. Kommunen har bekräftat att så sker. Skolan skall vara klar att ta i 
bruk till skolstarten hösten 2006. 
 
Centrum och service 
Utvecklingen av centrum har varit en av huvudfrågorna i planeringen för det framtida 
Hjärup. Byalaget har genom sitt Service- och äldreråd verkat för bättre serviceutbud, mer 
bostäder för äldre etc. Problemet med det sviktande underlaget för affären kvarstår och i 
slutet av 2004 bytte affären på nytt ägare.  
Inom Jakri-området har affärslokalerna längs Köpmannagatan äntligen börjat fyllas med 
verksamheter, vilket Byalaget ser som ett positivt tillskott till serviceutbudet i Hjärup. 
Region Skåne har under 2004 fattat beslut om att en ny vårdcentral skall byggas i Hjärup, 
vilket är mycket glädjande mot bakgrund av tidigare hot om att lägga ner vårdcentralen, 
vilket Byalaget starkt opponerat mot. 
 
Järnvägens utbyggnad 
Byalaget har genom sin Järnvägsgrupp hållit täta kontakter med Banverket för att följa 
läget och fortsätta driva angelägna frågor. I skrivelser till Banverket har Byalaget 
föreslagit provisoriska bullerskydd och också fortsatt driva frågan om ett yttre godsspår. 
Styrelsen har träffat representant för den planering som sker i Burlövs kommun 
beträffande järnvägen genom Åkarp.  
Byalaget har fortsatt driva kravet på helt nedschaktad järnväg genom Hjärup med 
motiveringen att detta är enda möjligheten att bryta järnvägens barriäreffekt och få 
smidiga kommunikationer och visuellt samband över spårområdet. Våra argument har 
framförts såväl skriftligt som i möten med Banverket och Kommunen. I oktober ordnade 
Banverket en utställning av planerna för järnvägsutbyggnaden på Hjärups bibliotek, 
vilken följdes upp med ett informationsmöte i skolan. Byalaget har därefter i brett samråd 
tagit fram sitt remissvar beträffande förslagen, vilket avgavs i januari 2005. 
Kommunens inställning till Banverkets förslag har tyvärr varit oklar. Man har förordat ett 
tunnelalternativ men samtidigt fört fram uppfattningen att fortsatt förläggning av 
järnvägen i markplanet är den mest realistiska av ekonomiska skäl. Denna uppfattning 
har också fått genomslag i pågående översiktsplanering och detaljplanering (se ovan). 
Glädjande nog har kommunen i samband med remissbehandlingen av Banverkets 
utredning fastnat för att entydigt föra fram krav på tunnel eller nedschaktning och ett yttre 
godsspår. 
 
Kommunikationer i övrigt 
År 2004 inleddes med det dystra beskedet från Vägverket att cykelvägen till Lomma, som 
Byalaget så länge kämpat för, än en gång försenats och inte skulle bli klar under året. 
Byalaget har framfört mycket skarp kritik mot Vägverket, delvis också mot kommunen, 
för de svikna löftena. Under hösten blev äntligen samtliga tillstånd klara för en utbyggnad 
och i januari 2005 påbörjades anläggningsarbetet. Därmed kan vi förvänta oss att till 
sommaren 2005 kunna cykla till Lomma utan de olycksrisker som hittills funnits. 
Byalaget har på förslag från Rådet för Gator och Kommunikation ställt krav på 
kommunen om åtgärder beträffande bl.a. problemen med mopedtrafik på gång- och 



cykelvägar inom samhället. Rådet har också följt upp tidigare skrivelser till och 
överenskommelser med Kommunen och Vägverket om en rad förbättringar av 
trafiksituationen, vilka inte resulterat i åtgärder. Vägverket har genomfört ny 
trafikmätning på Lommavägen, som Byalaget krävt som underlag för diskussion om 
åtgärder för att öka trafiksäkerheten. 
 
Miljö, grönytor och rekreationsområden 
Byalaget har fortsatt med att i alla tänkbara sammanhang föra fram ”Den gröna byn” som 
samlande uttryck för Hjärups identitet, kombinerat med krav på ett grönskande och 
levande samhälle med inbjudande infarter, sammanbindande gröna stråkkrav, parker och 
andra trevliga miljöer. I samband med pågående översikts- och detaljplanering har dessa 
krav utvecklats och preciserats. Byalagets krav på kommunen att anlägga en ”Hälsans 
stig” och motionsslinga i Hjärup har resulterat i att en 4 km långt motionsslinga skyltats 
upp i och omkring tätorten.  
Byalaget har yttrat sig över förslag till Miljöpolicy för Staffanstorps kommun.  
Vägverket har under hösten planterat en ny allé av skogsek längs Gamla Lundavägen 
som ersättning för den gamla allén, som successivt tagits ner på grund av almsjukan. 
Också i Hjärups centrum har  man tvingats fälla stora almar, vilka kommunen lovat 
ersätta med nya träd. 
 
Ungdomsverksamhet 
Sedan fritidsgården i gamla skolan stängdes 2003 med hänvisning till mögelproblem har 
fritidsverksamheten i Hjärup saknat fast struktur och varit mycket begränsad. Byalaget 
har arbetat hårt för att öka kommunens satsning. Från januari 2005 har Fritid Hjärup fått 
nya lokaler på det s.k. UVS-området väster om Jakri, vilket Byalaget ser som mycket 
positivt. Dessa lokaler skall användas tills nya skolan blir klar under 2006.  
Byalaget har hävdat att gamla skolan utgör en mycket viktig kulturmiljö för byn och att 
lokalerna efter renovering skall användas för allmänna ändamål, t.ex. Byahus. 
Byalaget har fortsatt arbeta för att den nedlagda ridskolan i Hjärup skall ersättas av en ny 
anläggning, gemensam för Staffanstorp och Hjärup. 
 
IT och bredband 
Byalagets IT-råd, som kraftfullt arbetat för att Hjärupsborna skall få tillgång till 
bredband, anser sig nått sitt mål i och med att bredband nu kan anskaffas till rimliga 
kostnader.  
 
Kultur och fritid 
Byalaget har under 2004 genomfört ett  20-tal arrangemang (föredragsserier om 
trädgårdsskötsel, barn-föräldraskap och Hjärups historia, sagostunder för barn i olika 
åldrar, barnloppis, tipspromenader, whiskyprovning, m.m.) under ledning av 
Arrangemangskommittén, flera av dem på initiativ av Kultur- och fritidsrådet. Några 
arrangemang har genomförts i samarbete med andra föreningar och organisationer i byn. 
Julmarknad i Hjärups centrum genomfördes för tredje året i rad i samarbete med övriga 
föreningar i Hjärup, Biblioteket, Skolan, Församlingen, Lions och lokala företag. 
Byalaget deltog också i julmarknad i Jakriborg, som för första gången arrangerades av 
Jakri AB och affärerna på platsen. Dessutom har Byalaget ordnat Stavgång, Bokcirkel, 
Teaterbesök och Filmvisningar. Ytterligare arrangemang i motsvarande omfattning 
genomförs under vintern/våren 2005.  
Syftet med dessa arrangemang är att ge Hjärup ett lokalt kulturutbud, skapa kontakter 
mellan de boende och öka intresset för Byalagets verksamhet. Byalaget har fortsatt verka 
för ett nära och förtroendefullt samarbete mellan de olika organisationerna i byn och med 
kommunens Kultur- och fritidsnämnd, som också bidragit ekonomiskt till vissa 
arrangemang. 



Byalaget arbetar också för att utgrävningarna av ”Gamla Uppåkra” snarast skall resultera 
i ett ”Upplevelsecentrum” med en standard och marknadsföring som motsvarar områdets 
kulturella betydelse. 
 
Information 
Byalagets hemsidan (www.hjarup.nu) har under året genomgått en radikal förnyelse med 
ny design och utvidgat innehåll med hjälp av Niclas Fogwall i IT-rådet. Nyhetsbrevet 
”Byabladet” utkom under 2004 med tre nummer, som delats ut till alla hushåll. 
Information till hushållen har också lämnats på anslagstavlor, i Biblioteket, genom 
utdelning av meddelanden i postlådorna etc.  
Massmedia får kontinuerligt information om Byalagets verksamhet, vilket bidragit till att 
Byalaget fått bra genomslag i pressen.  
Den informationsskrift för nyinflyttade, som länge varit under arbete, har äntligen kunnat 
tryckas sedan kommunen gett Byalaget bidrag till del av tryckkostnaden. Det innebär att 
initiativtagaren Berit Stenlund framöver personligen överlämnar skriften till alla 
nyinflyttade och därmed framför Byalagets välkomsthälsning. I samband med 
introduktionen har skriften delats ut till alla hushåll i Hjärup i januari 2005. 
 
Övriga åtgärder 
Byalaget har också ställt krav på att Hjärup skall  få fler verksamheter och arbetsplatser, 
inte bara bostäder. Som lämpliga platser för detta har vi pekat på centrum, vid stationen 
och på Jakri-området.  
Byalaget har också verkat för att historiska stråk och äldre bebyggelsemiljöer skall 
bevaras.  
 
Måluppfyllelse 
Den verksamhetsplan, som behandlades på årsmötet 2004, angav följande mål och 
åtgärder för verksamhetsåret. 
Mål under 2004 
• Byalaget skall vid utgången av 2004 ha minst 400 hushåll som medlemmar. 
• Samarbetet med kommunen skall ytterligare ha breddats och fördjupats. 
• Hjärup skall ha tillförts några nya kvalitéer, som gör byn ännu trevligare att leva i. 
• Hjärups identitet som ”Den gröna byn” skall vara förankrat i en bredare krets. 
• Väsentliga framsteg skall ha gjorts i de frågor som Byalaget fört upp i sitt 

åtgärdsprogram enligt Lägesrapporten i PM 2004-01-15 (se Hemsidan och 
Biblioteket). 

• Gång- och cykelvägen till Lomma skall äntligen kunna tas i bruk. 
• Engagemanget bland de boende för frågor av gemensamt intresse, bykänsla och 

samhörighet skall ha ytterligare utvecklats och stärkts. 
 
Åtgärder för att nå målen 
• Fortsätta med aktiviteter för att värva nya medlemmar. 
• Vidareutveckla samarbetet med kommunen i alla frågor som rör Hjärup. 
• Fortsätta engagemanget betr. Översiktsplaneringen  och annan planering för Hjärup. 
• Driva på Vägverket och Kommunen så att Gång- och cykelvägen till Lomma blir 

utbyggd. 
• Medverka till att få anlagt ”Hälsans stig” och motionsslinga i Hjärup. 
• Verka för att befintliga grönområden bevaras och nya tillförs i generös omfattning. 
• Verka för att kommunens fritidsverksamhet för ungdom i Hjärup återupptas och 

utvidgas. 
• Verka för att Gamla skolan bevaras, om möjligt som ”Byahus”. 
• Främja möjligheterna till bredbandsanslutning. 



• Bevaka Hjärups intressen i alla andra frågor som rör byn, speciellt nya skolan, 
järnvägen, Hjärups centrum och servicen samt avge skrivelser och yttranden i aktuella 
ärenden. 

• Verka för att den nya skolan också blir ett ”Kulturhus” för Hjärupsborna. 
• Försöka få fler Hjärupsbor att engagera sig i något av intresseråden. 
• Ge aktuell information via hemsida, Byablad, anslag etc. 
• Fullfölja arbetet med informationsskrift till nyinflyttade. 
• Vidareutveckla samarbetet med andra föreningar och organisationer i Hjärup. 
• Ordna trivsamma och intressanta arrangemang för Hjärupsborna. 
 
Det är styrelsens uppfattning att de angivna åtgärderna genomförts så långt detta varit 
möjligt och att mycket gjorts därutöver. Trots det har de uppsatta, ambitiösa målen inte 
helt uppnåtts.  
Vi beklagar speciellt att vi inte lyckats öka medlemsantalet under 2004. Det bör dock 
tilläggas att Byalaget under januari-mars 2005 fått ca 50 nya medlemmar och därmed 
återstår endast 30 för att målet på 400 skall vara inhämtat.  
Som ovan nämnts blev gång- och cykelvägen till Lomma inte klar under året trots att vi 
på olika sätt kämpat hårt för detta.  
Det är ingen tvekan om att Byalaget nu är etablerat som en naturlig samtalspart för 
kommunen, att kommunen hyser stor respekt för byalagets verksamhet och är angelägen 
om att inhämta och beakta Byalagets syn på olika frågor.  
Nya kvalitéer i byn och väsentliga framsteg beträffande aktuella frågor anser vi framgå 
av beskrivningen i denna årsredovisning.  
När det gäller etablerandet av begreppet ”Den gröna byn” så har det använts mera 
frekvent i samband med pågående översiktsplanering och alltfler Hjärupsbor har visat att 
de tagit till sig budskapet.  
Vi anser också att kontakter och samhörighet främjats genom de arrangemang som 
genomförts och den information som förts ut genom Byalaget.  
Styrelsen skulle gärna se att fler engagerade sig i intresseråden och därigenom också 
ökade rekryteringsbasen för styrelseuppdrag. 
 
Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2004 
Resultat- och balansräkning för 2004 framgår av separat redovisning. 
Medlemsavgiften har varit 100:- per hushåll. 
 
 
Hjärup 2005-03-29 
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