
Styrelseprotokoll 
för Hjärups Byalag    !
Plats: Hjärupslundsskolan Tid: 2014 - 10 - 29 kl. 19.00 !
Närvarande: Malin Flankör, Ingegerd Höglund, Kerstin Ringdahl, Ingemar Persson, 
Ulla - Britt Henningsson,, Eva - Lotte Frost Ottosson, Tommy Grönberg, Lars - Göran 
Mattisson, Margareta Thomasson Stern, Ulla Göransson, Boel Selander (del av tiden) !
Förhindrad: Helena Heijmink !
Adjungerad: Mattias Onsdorff !
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Malin Flankör. !
§ 2 Val av justerare 
 Till justerare valdes Tommy Grönberg. !
§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Ulla Göransson. !
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter tillägg av en ny punkt, § 8. !
§ 5 Föregående styrelseprotokoll 
 Styrelseprotokollet har godkänts och lagts till handlingarna. !
§ 6 Inkommande skrivelser 
 Inbjudan från Maria Björk Ohlin, Kultur- och fritidsnämnden, till möte 4 /11 
 bl.a. angående nya regler för sökande av arrangemangsbidrag. 

  
§ 7 Utgående skrivelser 
 Ansökan om bidrag till resterande arrangemang under hösten. !
 Svar till oroliga framtida hyresgäster i Bonum seniorboende. !
§ 8 Beslut om den f.d. antennsamfällighetens förrådsbyggnad 
 F.d. antennsamfälligheten har i samband med sin avveckling beslutat att  
 skänka en mindre byggnad till Hjärups Byalag som kan användas som förråd. 
 Byggnaden står på kommunens mark. Kommunen önskar en överlåtelse- 
 handling men f.ö. inget annat. 



 Hjärups Byalag kommer att stå som ägare till byggnaden och betala elav- 
 giften, vars storlek är osäker i nuläget. !
 Mötet diskuterade om det är förenligt med Byalagets stadgar, ekonomi 
 och egenskap av idéell förening, dels att äga fast egendom och dels att ta på 
 sig en sådan fast årlig avgift som ovan nämnda elavgift. 
 Dessutom måste någon/några utses att  ansvara för byggnaden. 
 Tommy Grönberg och Lars - Göran Mattisson anmälde sitt intresse för  
 uppdraget. !
 Eftersom mötet inte kunde enas, gick frågan till omröstning. Då en ordinarie 
 ledamot, Helena Heijmink, var frånvarande, inträdde Ulla - Britt Henningsson, 
 suppleant, i hennes ställe. Sju ledamöter röstade för ett övertagande av bygg-
 naden medan två ledamöter, Boel Selander och Ingemar Persson, reserverade 
 sig. !
§ 9 Information 
 Malin Flankör meddelade att hon vid samtal med Maria Björk Ohlin på Kul-
 tur- och fritidsnämnden tagit upp frågan om fler anslagstavlor i Hjärup. Hon 
 hade fått svaret att Byalaget kunde lämna in ett medborgarförslag. Då mötet 
 ansåg att Byalaget inte skulle behöva gå den vägen, fick Malin Flankör i upp- 
 gift att ta upp frågan igen. !
 Tommy Grönberg meddelade att han hade kontrollerat priser på mikrofoner 
 som han fått i uppdrag på förra mötet, men att han inte hade köpt någon ännu. !
 Anteckningarna som gjordes på  politikermötet 20/8 2014 har sammanställts 
 och skickats till alla styrelsemedlemmar. !
 Ingegerd Höglund presenterade den lista på arbetsgången inför arrangemang i
 Kultur- och fritidsrådet som hon fått i uppdrag att sammanställa. Tillägg ska  
 göras om Hjärupsdagen samt Valborgs- och Midsommarfirandet. !
 Kontakt har tagits med Åke Holm på Trafikverket om underhållet, f.f.a. utom-
 hus, av stationsbyggnaderna. Inget har hänt trots löften. Ingegerd Höglund 
 kontaktar igen. !
 Boel Selander påpekade att BMX-banan och tennisbanan i parken 
 vid Hjärupslundsskolan inte har underhållits på länge och därför inte kan 
 användas.  
 Hon fick i uppdrag att sätta samman ett förslag till en skrivelse till Tekniska 
 nämnden om att underhållet av de platser som ska bebyggas enligt detalj- 
 planerna ska skötas  fram till byggnationen. !
   !



!!!
§ 10 Övriga frågor 
 Minnesanteckningarna från referensgruppens möte 9/10 diskuterades, och  då 
 särskilt hur framtidens referensgrupp ska fungera, om gruppens medlemmar 
 måste vara medlemmar i Byalaget, samt hur nya medlemmar både till refe- 
 rensgruppen och byalaget ska värvas.  !
 Ett förslag var att sammanställa en lista på föreningar och verksamheter i  
 Hjärup och erbjuda dem att ha en representant i referensgruppen för  
 ömsesidiga kontakter. 
 Diskussionen fortsätter på nästa möte. !
 En Scoutparksgrupp har bildats, bestående av Helena Heijmink och Eva- 
 Lotte Frost Ottosson från styrelsen, och Åke Törringer från referensgruppen. 
 Gruppen ska sammanställa ett förslag till skrivelse till kommunen om scout-
 parkens framtid efter 2017, då scouternas kontrakt går ut. 
 Hjärups Byalag kommer att bevaka vad som planeras för parken i framtiden, 
 eftersom scoutparken sedan gammalt är en hjärtefråga för Hjärups   
 Byalag som en del av ”det gröna Hjärup” och inte får bebyggas. 
 Under mötet diskuterades olika framtidsmöjligheter för parken och gården. !
 Margareta Thomasson Stern tog upp frågan om en avskedspresent till  
 bibliotekarien Christina Odenhammer som tack för gott samarbete eftersom 
 hon pensioneras till jul. !
 Julgåvor till andra medhjälpare diskuterades också. !
 Mötet gav Margareta Thomasson Stern i uppdrag att ordna detta. !
§ 11 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet. !!
Vid protokollet !!
Ulla Göransson !!
Justeras !!!
Malin Flankör       Tommy Grönberg 



!!!!!!!!


