
    Styrelseprotokoll  
    för Hjärups Byalag  
 
    2011-02-17    
     
Plats:   Hjärupslundsskolan 
 
Närvarande: Margareta Thomasson Stern, Peter Ottosson, Lars-Göran Mattisson, 
Ingemar Persson, Kerstin Ringdahl, Tommy Grönberg och Ulla Göransson. 
 
Förhindrade: Ingrid Gyllenbäck, Claes Bruce och Jimmy Hassel 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson 
 
§ 2 Val av justeringsman 
 Till justerare valdes Tommy Grönberg 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Föregående styrelseprotokoll 
 Ska justeras om med hänsyn till Tommy Grönbergs frånvaro 
 
§ 6 Nytt från råden 
 Kulturrådet har fått en förfrågan från Riksantikvarieämbetet om samarbete 
 gällande ett föredrag om utgrävningarna i Hjärup i samband med utställningen 
 om dessa på Hjärups bibliotek. Kontaktperson .Katalin Schmidt Sabo 
 
 Bestämdes att föredraget kan hållas i Hjärupssalen 26/5, och att information 
 om denna nya programpunkt ska ske på årsmötet 28/4 samt på alla 
 anslagstavlor och på hemsidan. 
  
  
§ 7 Inkommande skrivelser 
 Järnvägsgruppen informerade om en inbjudan från Trafikverket till den 28/2 
 för information gällande utformningen av Hjärups stationsområde. Fyra 
 förslag finns som kommer ställas ut på biblioteket i Hjärup i mitten av mars.  
 
 En skrivelse från Staffanstorps kommun med en detaljplan över bebyggelsen 



 på nya idrottsplatsen St Uppåkra 12:2, Hjärups IP, har inkommit. En 
 utställning pågår på Hjärups bibliotek 2011-01-24 – 2011-02-22. 
 Byalaget har ingenting att erinra mot detaljplanen. 
  
 Kerstin Ringdahl läste upp ett tackkort för Byalagets deltagande vid Lennart 
 Jönsons begravning från Brita Jönson och Mikael Jönson med familj. 
 Tackkortet arkiverades. 
 
§ 8  Utgående skrivelser 
 
§ 9 Information 
 Ingemar Persson och Tommy Grönberg informerade om ett möte i 
 Staffanstorps Rådhus med Christian Sonesson, Miljö-och  
 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-14.  
 Christian Sonesson berättade om planer och historien till dags dato om 
 nybyggnaden i Hjärups centrum.  
 Anita Wallin, exploateringschef, redogjorde för planerna och tidsplanen för 
 Hjärup 4:274. Förslag, detaljplan, samråd, information, fastläggandet beslut 
 och byggande år 2011-2013. 
 Johan Ossler, arkitekt, Bonums seniorboende inom Riksbyggen informerade 
 om Bonums seniorboendekoncept. 
 Ett nytt möte är utsatt till 28/3 
 
 Lars-Göran  Mattisson informerade om en förfrågan från Leader Lundaland 
 om någon i Hjärups byalag vill ingå i dess styrelse. 
  
 Ingen av de närvarande var intresserad av detta uppdrag. 
 
§ 10  Medlemmar 
 48 hushåll har till dags dato betalt den nya årsavgiften 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Det har inkommit en förfrågan från Brita Jönson om Byalaget kan ta hand om  
 Lennart Jönssons dokumentsamling om Hjärup och dess historia. 
 
 Kerstin Ringdahl åtog sig att undersöka hur det ska ske, så att forskare i 
 framtiden kan ta del av materialet. 
 
 Diskuterades hur brevlådan på biblioteket, där Hjärupsbor kan lägga förslag 
 och motioner ska utformas och ställas på plats. 
  
 Margareta Thomasson Stern fick i uppdrag att ordna detta. 
 
§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Ulla Göransson   Tommy Grönberg, Lars-Göran Mattisson 


