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  Styrelseprotokoll  
 för Hjärups byalag  
  

 2005-12-12 
 
 
Plats:  Scoutgården 
 
Närvarande: Helene Lundborg, Margareta Thomasson Stern, Ingegerd Höglund, Olle 

Möller, Tor Fossum, Kerstin Ringdahl, Rolf Olsson, Christina Rothman, 
Förhindrade: Johan Wredin, Lotte Gjörup, Kristina Börebäck, Ingemar Persson, Bengt 

Lindskog 
 
§ 1    Mötet öppnas 
         Olle Möller valdes till mötesordförande och hälsar välkomna 
 
§ 2 Val av justeringsman  
 Ingegerd Höglund valdes till ständig justerare. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Heléne Lundborg 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen  
 
§ 5 Styrelseprotokoll 2005-10-05, bilaga 1 (bifogas endast orginalprotokollet) 

Angående §14 påpekade Kerstin Ringdahl att namnförslag till ”Nya skolan” hade 
kommit in. Med denna reservation godkändes protokollet 

  
§ 6 Ekonomi 

- Rapport från kassören, bilaga 2 (bifogas endast orginalprotokollet) 
Kassören ej närvarande 

- Kulturbidrag Staffanstorps Kommun, bilaga 5 (bifogas endast orginalprotokollet) 
Information om tilldelade kulturbidrag. 

- Budget och planering 2006, bilaga 6 (bifogas endast orginalprotokollet) 
Råd och grupper uppmanas att skriva årsredovisning + nästa års planering och 
budgetunderlag. Detta ska vara klart senast den 22/1 -06.  
Olle Möller föreslog att styrelsen anordnar en träff där styrelsen, råden, arbetsgrupper, 
valberedningen samt personer som visat stort engagemang i olika frågor (kring ÖP, 
kontakter, o dyl.) bjuds in till en halvdagsträff för att diskutera Byalagets nuvarande och 
framtida inriktning. Mötet föreslås till den 22/1 mellan kl.10:00 och 14:00. Margareta 
kontrollerar med skolan om vi kan vara där. 
Olle Möller, Tor Fossum och Rolf Olsson planerar och ansvarar för mötet.  
Förslag på personer som ska bjudas in lämnas till Olle senast den 19/12. 
 
Styrelsen beslutar enligt Olle Möllers förslag 

  



§ 7    Medlemsrekrytering, medlemsregistrering 
Medlemsantalet för Hjärups byalag är nu 342 hushåll. 

 Frågan om vi ska behålla medlemskorten tas upp för diskussion på mötet den 22/1 
 
 § 8    Samrådsfrågor 

- Detaljplan för Hjärup 7-142 Hästhagen, bilaga 3 (bifogas endast orginalprotokollet) 
 Tor skriver ner yttrande till kommunen angående bebyggelsen i Hästhagen 
- Inbjudan Hjärups Byalag 19 jan 2006, bilaga 4 (bifogas endast orginalprotokollet) 

 Hjärupsgruppen har bjudit in representanter för Hjärups Byalag till överläggningar 
  med anledning av det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
 Förslag på representanter är: Kristina Börebäck, Ingemar Persson, Tor Fossum, 
 Ingegerd Höglund, Olle Möller, Rolf Olsson, Christina Rothman och Göran Nordgren. 

 
§ 9    Övriga skrivelser  

 Till Byalaget 
- Telenor ang. årsavgift för filmer 

 Olle Möller kontaktar Kristina Börebäck som bevakar kontraktet till nästa år. 
 
§ 10   Möten och andra aktiviteter 

- Kommunärenden 
 2005-11-14 Margareta Thomasson Stern var på möte med "Rådet" i Staffanstorp. 

Kommunen vill få en helhetsbild av situationen i kommunen när det gäller trygghet och 
säkerhet. Olika instanser inbjuds för att samarbeta för detta ändamål. 
 2005-11-14 Kerstin Ringdahl och Bo Olsson deltog i en Informations och 
diskussionskväll som Kultur & Fritidsnämnden bjöd in till.. 
2005-11 18 Margareta Thomasson Stern och Stina Rothman nattvandrade med Hjärups 
nattvandrare. 
2005-11-22 Olle Möller var på ett möte med Staffanstorps näringslivsenhet angående 
kommunens kraftiga befolkningsökning och vad det innebär för näringslivet. 

  
§ 11  Intresserådens verksamhet 

Rolf återkommer 
 

§ 12   Arbetsgrupperna verksamhet 
- Skol- och fritidsgruppen  
      Stina Rothman informerar om ”Nya skolan” 
- Järnvägsgruppen 

Verksamhetsberättelse är på gång. 
      -     Fritids & Kulturrådet 

Kultur & Fritidsrådet ska träffas den 3/1 -06. Förslag på aktiviteter kan mailas till 
Kerstin Ringdahl 

-     Julmarknaden 
  Bemanningslistan till Julmarknaden på Jakriborg den 17-18/12 är nästan fulltecknad. 
Två pass saknar bemanning, Heléne kontaktar Kristina Börebäck och Ingemar Persson 
angående dessa. 
 

 § 13  Informationsfrågor  
- Arkivering 

Frågan bordlades till nästa möte.  
Rolf tillverkar plakat som kan användas vid arrangemang.  

- Byabladet 
Senaste Byabladet är nu utdelat. Styrelsemedlemmar uppmanas att undersöka om det 
finns journalister, boende i byn, som skulle vilja skriva för Byabladet. 

- Hemsidan, bilaga 7 (bifogas endast orginalprotokollet) 
Diskussion angående hemsidans forum diskuteras vid mötet den 22/1. 
 



 
 § 14 Övriga frågor 

Tisdagen den 20/12 kommer Radio Malmöhus Hjärup mellan kl. 16:00-18:00 för att 
göra reportage om byn. 
Byalaget representeras av Olle Möller och Ingegerd Höglund. 
Margareta köper blommor till skolan och scouterna som tack för att vi får använda deras 
lokaler. 
 

§ 15 Nästa styrelsemöte 
        25 januari 2006 kl. 18.30 – 20.30 
 
 
§ 16  Avslutning 
 Ordföranden avslutar mötet 
 
 

 
 
 
Ordförande:   Justeras: 
 
 
 
Olle Möller    Ingegerd Höglund 
    
      
 
  
Vid protokollet:    
 
 
 
Heléne Lundborg 
 
 


