
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2012 – 10 – 18

Plats: Hjärupslundsskolan

Närvarande: Lars-Göran Mattisson, Margareta Thomasson-Stern, Ingrid Gyllenbäck, Tommy 
Grönberg, Ulla-Britt Henningsson, Ingemar Persson, Kerstin Ringdahl, Ulla Göransson

Förhindrade: Claes Bruce

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lars-Göran Mattisson

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Tommy Grönberg

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes

§ 6 Nytt från råden

Kultur-och fritidsrådet : meddelade att det blivit ett skrivfel i 
arrangemangsbladet. Christina Odenhammers lästips inför julen ska vara 
tisdagen den 4 december och inte som det står i bladet 6 december.

Gatu-och kommunikationsrådet: uppropet om trafikfällor och säkra skolvägar har hittills 
genererat 10 kommentarer på byabladets hemsida.
Hjärupsborna har möjlighet att lämna in kommentarer t.o.m. 30 oktober, då 
kommentarerna kommer att sammanställas och skickas till Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Järnvägsgruppen: rapporterade från samrådsmötet med Trafikverket den 15 oktober som 
besöktes av 120 personer. Gruppen följer utvecklingen men har i detta stadium inga 
synpunkter på den planerade utvecklingen.



§ 7 Inkommande skrivelser

Inbjudan från Staffanstorps kommun till samrådet med Trafikverket 15 oktober .

Från Kultur- och Fritidsnämnden har inkommit ett delegationsbeslut angående Kultur-
och Fritidsrådets kvällsarrangemang.
Byalaget har erhållit bidrag med 50 % av kostnaden

När det gäller Hjärupsdagen 3 juni har Kultur-och Fritidsnämnden beslutat att ge 1000 
kronor i bidrag, av den totala kostnaden som uppgick till 16 282 kr. Ordföranden fick i 
uppdrag att kontakta Mats Schöld för att ta reda på vilka regler som gäller för den typen av 
arrangemang generellt.

Inbjudan från Leader i Skåne om deltagande i Mötesplatser angående Granskning  av styrnings-
och strategidokument. Styrelsen avvaktar utvecklingen

Fågelkliniken på Jakriborg har anmält intresse att delta i byalagets arrangemang till våren. 
Ulla Göransson fick i uppdrag att ta kontakt med dem för att diskutera former för 
samarbetet.

§ 8 Utgående skrivelser
Inga.

§ 9 Information
Bokningen av Hjärupslundsskolans matsal till kvällsarrangemanget om 
Halmstadgruppen onsdagen 7/11 har sagts upp med motiveringen att skolan behöver 
lokalen till föräldramöten just den dagen.

§ 10 Medlemmar
334 medlemmar

§ 11 Övriga frågor
Tommy Grönbergs förslag till diskussion om hur Byalaget vill strukturera sin 
verksamhet i framtiden framflyttades till nästa möte.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Ulla Göransson

Justeras

Lars-Göran Mattisson Tommy Grönberg


