
Styrelseprotokoll
för Hjärups Byalag
2014 -06-11

Plats: Hjärupslundsskolan Tid: 19.00

Närvarande: Malin Flankör, Lars-Göran Mattisson, Tommy Grönberg, Eva-Lotte 
Frost Ottosson, Ulla-Britt Henningsson, Ingemar Persson, Ingegerd Höglund, 
Margareta Thomasson Stern, Helena Heijmink, Kerstin Ringdahl

Förhindrade: Ulla Göransson, Boel Göransson

Inbjuden: Mattias Onsdorff, webmaster
       Ingrid Gyllenbäck

                  Jonas Johansson, ordförande för Hjärups scoutkår (punkt 9)

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Flankör.

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Tommy Grönberg.

§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ulla-Britt Henningsson.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll
Protokollet godkändes.

§ 6 Nytt från råden

Gatu-och Kommunikationsrådet
Malin Flankör tar upp frågan om kraftledningens placering vid Hjärup NO
vid möte med Pontus Borgstrand. Dessutom kommer följande frågor att tas 
upp vid mötet:

Klockaregårdsvägen
Åttevägen
Nya parken
Grusfotbollsplanen
Cykelväg
Återvinningsstationer.

Vad gäller genomfart i området Hjärup NO skall skrivelse tillställas 
kommunen.



Malin Flankör har haft kontakt med Hem & Skola. De vill inte ha någon  
inblandning från byalagets sida rörande grusplanen.

Kultur- och Fritidsrådet 
Ingegerd Höglund informerade om att programmet för hösten 2014 i stort sett 
är klart.

Margareta Thomasson  Stern kommer att tillsammans med Jan Manshed från 
UIF ansvara för midsommarfirandet.

§ 7 Inkommande skrivelser
Inga.

§ 8 Utgående skrivelser
På uppmaning av STIM har en licensansökan skickats in av kassören och
samtidigt har en redovisning lämnats för Hjärups-dagen (körsång och
line dance).

Skrivelse  har den 25 maj 2014 tillsänts Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden rörande det s k vårdträdet. Något svar på skrivelsen har ännu inte 
kommit byalaget tillhanda.

§ 9 Information
Jonas Johansson, ordförande för Hjärups scoutkår, var inbjuden till mötet och  
informerade enligt nedan:

Arrendet för scoutgården löper ut 2017 och det är oklart vad som kommer att
hända därefter. Scouterna vill stanna kvar, eftersom de anser att läget är 
utmärkt, men det krävs en omfattande renovering av huset. 

Diskussion med Jonas Johansson  om scoutgården skulle kunna kombineras 
med annan verksamhet på området.

Finns det möjlighet att få finansieringsbidrag från EU ? Lars-Göran Mattisson 
tar kontakt med Leader Lundaland (forum för utveckling av landsbygden). 
Lars-Göran Mattisson tar kontakt med Ulf Körner, ordförande i scouternas 
stödförening. Från kommunen utgår ett visst föreningsbidrag. Scoutkåren
betalar ingen hyra för lokalerna.

Hur tänker kommunen vad gäller fritidsgård ? Den nuvarande fritidslokalen
har dåligt öppethållande.”Mer öppet”-konceptet tillämpas på en del bibliotek 
och erfarenheterna av konceptet är goda. Information om detta koncept skall
läggas ut på Facebook.

Byalaget skall anordna ett politikermöte den 20 augusti 2014. Efter diskussion 
beslutades att samtliga nuvarande fullmäktigepartier skall inbjudas. 
Diskuterades vem som kan anlitas som moderator vid mötet. Malin Flankör 
skall undersöka olika alternativ.



Frågor rörande den nya parken samlades in på Hjärups-dagen (se byalagets 
hemsida hjarup.nu).

Ett möte med Vårt Hjärup är planerat till den 25 eller 26 juni 2014.

Informerades om att förskolan Åkervindan skall stänga någon gång under
2015 samt att en ny förskola skall byggas vid Ängslyckans förskola enligt
information från Eva Mellberg. 

Kassören gjorde en genomgång av kostnaderna för Hjärups-dagen.

§ 10 Medlemmar
Antalet hushåll som f n är medlemmar i byalaget är 320 st.

§ 11 Övriga frågor
Byalaget skall ha en kick off den 24 augusti kl 11 - 16 hos Hjärups Bageri &
Gastronomi. I samband med denna kick off skall styrelsemöte för augusti
månad hållas.

§ 12 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Ulla-Britt Henningsson

Justeras

Malin Flankör Tommy Grönberg


