
 Styrelseprotokoll  
 för Hjärups Byalag 
 byalag    

 2010-09-23 
 
 
 
 
 
Plats:  Hjärupslundsskolan  
 
 
Närvarande:  Ingemar Persson, Margareta Thomasson Stern, Tommy Grönberg, Ulla Göransson 

och Lars-Göran Mattisson. 
  
 
Förhindrade:   Ingrid Gyllenbäck, Claes Bruce, Peter Ottosson, Kerstin Ringdahl och  Jimmy Hassel. 
 
 
§ 1      Mötets öppnande och val av mötesordförande 
           Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson 
           
§ 2    Val av justeringsman  
 Till justerare valdes Ulla Göransson 
   
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Lars-Göran Mattisson 
 
§ 4     Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5     Föregående styrelseprotokoll.  
 Styrelseprotokoll för mötet 2010-08-26 godkändes. 
   
§ 6     Nytt från råden.   
 Järnvägsgruppen med I P som sammankallande är nu etablerad och en skrivelse med 

uppmaning till kommunen om att reagera angående Erik Skärbäcks skrivelse. 
 TG är fortfarande ensam i Gatu- och Kommunikationsrådet. Vi försöker bjuda in Niclas 

Nilsson Teamleader Teknik till ett kommande styrelsemöte för att diskutera återstående brister i 
lekplatser m.m. 

 Kultur och Fritidsrådets nästa arrangemang är den 5/10 då Bertil Svensson talar TV-minnen. 
L-G M kör ner högtalare anläggningen vid detta tillfälle samt ringer Valter angående byalags 
medlemskap kontra scen pass vid teaterföreställningen den 21/10. 

 Behov av byalags medlemmar för att iordningställa matsalen den 5/10.  
  
§ 7    Inkommande skrivelser 

L-GM och MTS har kollat upp kommunfullmäktiges beslut angående byalaget som 
remissinstans och vår tolkning är att kommunfullmäktige uppmanar kommunens nämnder att 
bereda Hjärups byalag möjlighet att yttra sig i frågor som berör Hjärup.  

          
§ 8    Utgående skrivelser. 
 Järnvägsgruppens skrivelse till kommunen daterad 2010-09-07, se ovan. 

  
 

 



§ 9 Information. 
 UG har kollat med Staffanstorps brukhundsklubb om att ordna ”hunddag” i Hjärup. 

Beslutades att UG och L-GM tittar på möjligheten att ordna en Hjärups dag på våren 2011 med 
bl.a. hundaktiviteten. 
L-GM informerade om att Ingela Rickardsson meddelat att kommunen beslutat att på försök 
inrätta medborgarkontor på biblioteket i Hjärup under hösten.  

  
 
§ 10 Medlemmar. 
 346 st medlemmar just nu.  
 
 
§ 11 Övriga frågor. 

Styrelsen diskuterade att införskaffa brandsäkert arkivskåp för att förvara skrivelserna som nu 
förvaras hemma hos M TS. L-GM kollar om vi kan placera ett sådant i Biblioteket (Forum 
Hjärup) eller i Scoutgården samt var vi kan anskaffa ett dylikt.  

 Oktobers styrelsemöte är ändrat till Oktober 28. 
 Arbetet med att synliggöra Hjärup digitalt tillsamman med  Nosco fortsätter. 
  
  
 
§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet.  
 
 
 
Justeras: 
 
 
  
 
Lars-Göran Mattisson Ulla Göransson 
                                                                   
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Mattisson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


