
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2005-01-11 
 
 
Plats:  Hjärups skola 
 
Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Helene Lundborg, Bo Olsson 
 Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl, Kristina 

Börebäck, Johan Wredin, Tor Fossum 
  

Förhindrade:  Lotte Gjörup, Annelie Nilsson, Olle Möller, Ingemar Persson 
 
§ 1    Mötet öppnas 
         Ordförande Kjell Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av justeringsman  
 Mötet beslutade att Ingegerd Höglund väljes till ständig justerare 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen  
 
§ 5 Förgående styrelseprotokoll 
 Föregående styrelseprotokoll från 2004-11-17 godkändes. 
 
§ 6   Rapport från kassören 

Kassören Johan Wredin redovisar det ekonomiska läget. Vid årsskiftet fanns ca 40.000:- 
i bank/kassa. Bo Olsson lämnar ekonomisk redovisning för höstens arrangemang. 
Efter avdrag för skulder bedöms ca 20.000:- återstå för att täcka vårens kostnader för 
bl.a. nytt byablad och arrangemang. 
 

§ 7   Medlemsrekrytering, medlemsfrågor 
 För närvarande har vi ca. 317 hushåll som medlemmar. 
 Aktivitet för att rekrytera nya medlemmar skall genomföras genom följebrev i samband 

med utdelning av den nytryckta Hjärups-foldern (se § 14). 
 
§ 8 Yttranden och skrivelser från byalaget 

Finns inga 
 

§ 9   Inkomna yttranden och skrivelser till Byalaget 
 -    2004-11-30 Motion som inlämnats av SPI Staffanstorp ang 

 Södra stambanan genom Hjärup. 
- 2004-11-26. Från Kommunen. Föreningsmeddelande nr 8/2004 om 

Föreningsutveckling, Aktivitetsbidrag m.m. 
       Meddelandet lämnat till Fritidsgruppen för bevakning. 
- 2004-12-02. Från Polismyndigheten. Tillstånd betr. Julmarknad 4/12 
- 2004-12-13. Från Kommunens miljöutskott. Inbjudan att ge synpunkter och förslag 

betr. kommunens miljöpolicy. (senast 31/1) 



 Ingegerd Höglund och Kristina Börebäck får i uppdrag att ta fram en skrivelse som 
mailas ut till resten av styrelsen. 

- 2004-12-13. Från Skatteverket. Besked om slutlig skatt (=0) 
 -    2004-12-16. Från Kommunen. Remiss betr. detaljplan för fortsatt exploatering av                              
Jakri-området (senast 21/1) 

 Tor Fossum, Ingemar Persson och Kristina Börebäck, med Tor som samordnare, 
får i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag till skrivelse, som mailas till resten av 
styrelsen för synpunkter. 

 -     2004-12-21. Från Kommunen. Julkort. 
 
§ 10   Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter m.m. 

- 2004-11-23. Föredrag om Barn och Föräldraskap. 
- 2004-12-04. Julmarknad i Centrum 
- 2004-12-18/19. Julmarknad i Jakriborg. 
- Övrigt 

Margareta Thomasson Stern har hälsat de nya ägarna till Tempo välkomna med en 
blomma och även inhandlat tackgåvor till skolpersonal som har hjälp oss under året.
  

§ 11   Rapport om aktuella kommunärenden. 
- Fullmäktige och Kommunstyrelse  

Inget att rapportera 
- Nämnderna  

       Inget att rapportera 
-     Övrigt 

 
§ 12   Inkomna förslag 

Angående postens läge. Johan gör inlägg i forumet ang. postens lokalisering. Kjell får i 
uppdrag att skicka en skrivelse till posten. 
 
Bo undersöker förfrågan om uthyrning av filmer på biblioteket. 
 
Angående tidningsartiklar om Jakris planer på bebyggelse vid Bergströms väg och nytt 
köpcenter: Eftersom planerna är vagt presenterade avstår vi tills vidare från att uttrycka 
någon åsikt. Dock ifrågasätter vi om det finns behov av ännu ett köpcentrum i regionen. 
 

§ 13 Aktuellt från Intresserådens verksamhet 
 Eftersom Olle Möller ej var närvarande fanns inget att rapportera. 
 
§ 14.  Aktuella informationsfrågor. 

- Byabladet 
Nästa Byablad bör vara färdigt snarast möjligt efter årsmötet den 28/4. 

- Hemsidan 
Tor får i uppdrag att utarbeta nya rutiner för hemsidan. 
Informationsfolder till nyinflyttade  
Foldern är färdigtryckt och finns hos Berit Stenlund. Tryckkostnaden blev 12.500 
kr., varav vi får 5.000:- i bidrag från kommunen. Styrelsemedlemmarna delar ut på 
sina respektive områden exklusive nyinflyttade som Berit Stenlund delar ut till. 
 Kjell Nilsson tar fram original till följebrev (enligt mailat förslag), som skall läggas 
in i foldern och Margareta Thomasson Stern kopierar detta. Materialet för 
utdelning hämtas hos Bo Olsson, som också meddelar när det finns att hämta. 
Samordning skall ske med utdelning av program för vårens arrangemang (se §15). 

 -     Pressklipp som rör Hjärup och Byalaget 
Pressen har främst skrivit om Jakriborg och trädplanteringen längs Lundavägen. 

  
§ 15        Aktuella frågor i arbetsgrupper 

- Framtidsgruppen  
To Fossum redovisade att diskussionsgruppen som bildades på mötet den 9/11 har 
träffats en gång. Gruppen består mestadels av män runt 40 och skulle därför gärna 



se att fler kvinnor, ungdomar och pensionärer anmälde sig. Alla i gruppen fick 
material att gå igenom till nästa möte, den 23/1. 
I gruppen finns stort motstånd till genomfartsvägar i Hjärup och man diskuterade 
att ev. starta en kampanj mot dessa. Detta får man i så fall göra på eget initiativ och 
ej i Byalagets namn.  
Vi beslutade att lämna ut en bred enkät till alla hushåll vid senare tillfälle och att 
organisera ett uppföljningsmöte med kommunen. 

 -    Järnvägsgruppen  
Det förslag till remissyttrande till Banverket, som Ingegerd Höglund distribuerat 
per mail, godkändes och skall skickas före 31/1. 

- Skolgruppen 
Inget att rapportera 

- Fritidsgruppen  
Inget att rapportera 

         -     Lekplatsutredningen  
Kristina Börebäck gör de slutliga ändringarna i skrivelsen angående lekplats 
utredningen och skickar sedan denna till Kjell Nilsson. 

         -     Skapa identitet och samhörighet åt Hjärup (idéförslag Kjell N.) 
- Arrangemangskommittén  

Bo Olsson mailar ut vårens arrangemang till hela styrelsen. Kostnaden för dessa 
arrangemang kommer att ligga på ca. 5.800 kr. Styrelsen beslutar bevilja ett 
ramanslag på 7.000:- för arrangemang under våren. 
 Listan ska vara klar för utdelning samtidigt som informationsfoldern till 
nyinflyttade (se §14). 
 Kjell Nilsson föreslog att julmarknaden fortsättningsvis förläggs till Jakriborg 
under förutsättning att Byalaget får vara medarrangör ( i samverkan med övriga 
föreningar). I centrum bör man istället hålla någon form av kulturarrangemang med 
olika slags aktiviteter, t.ex. i maj eller augusti. Synpunkter på detta förslag kan 
mailas till BoOlsson och skall också tas upp vid nästa föreningsmöte. 
Övrigt 

 
§ 16   Övriga frågor 

- Tider för vårens styrelsemöten 
Tisdagen 1/3 
Tisdagen 29/3 
Torsdagen 28/4  Årsmöte 

 -    Avslutning 
  Ordföranden avslutar mötet. 

 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ordf. Kjell Nilsson Ingegerd Höglund 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Heléne Lundborg 
 



 
 


