
Styrelsen för Hjärups Byalag

Tid: Onsdag den 16 november 2016 kl 19.00-21.00 
Plats: Biblioteket

Närvarande: Ulla-Britt Henningsson, Ingegerd Höglund, Lars-Göran Mattisson,  
Sofia Güll, Tomas Naeslund, Ingemar Persson, , Gun Sellén, Bodil Carlsson, Milan 
Stamenkovic och Margareta Thomasson Stern  

Frånvarande: Boel Selander, Anna Bruun Månsson

Adjungerade: Mattias Onsdorff, Ingrid Gyllenbäck

DAGORDNING

§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sofia Güll

§ 2    Val av justerare
Till justerare valdes Lars-Göran Mattisson

§ 3    Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Milan Stamenkovic 

§ 4    Godkännande av dagordning
Godkändes med ett par mindre justeringar

§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes

§ 6 Information och uppföljning
 Möjlighet hyra lokal i Uppåkraskolan

o Billiga lokaler finns – idrottshallen verkar inte gå att hyra.
o Beslut att länka från hemsida/Facebook/Byablad

 Hemsida uppdateringar
o Skjutet på framtiden (bara småuppdateringar).

 Socialt bokslut
o Nytt krav från kommunen (gäller från nästa år).
o Förslag att diskutera värdegrund i separat möte/sammankomst.

 Öppet möte avfallssortering
o 30 Nov på kommunhuset

§ 7 Diskussion och beslut
 Vilka arbetsgrupper ska vi ha, vem ingår och vem är sammankallande? 



o Grönyta och Parkutvecklingsgrupp
 Sammankallande Gun Sellén

o Arrangemangsgrupp
 Sammankallande Ingegerd Höglund

o Trafik och Detaljplansgrupp
 Sammankallande Ingemar Persson

o Ungdomsgrupp
 Sammankallande Anna Bruun Månsson

o Information och Kommunikationsgrupp
 Sammankallande Sofia Güll

o Alla gamla ”råd” och arbetsgrupper upphör härmed att gälla och 
ersätts av ovanstående grupper.

o Förslag att på årsmötet presenteraoch erbjuda deltagare att delta i 
arbetsgrupperna. 

 200-årsfirande av huset med runstenen
o Förslag att Arrangemangsgruppen tar kontakten vidare. 

Preliminärt datum för arrangemang någon gång i september.
 Kontaktbok

o Förslag att samla in kontaktinformation på ”nyckelpersoner” på 
kommunen och andra institutioner/organisationer för intern 
cirkulation i styrelsen. Thomas Naeslund tar emot 
kontaktuppgifter och sammanställer.

 Nytryck av inbetalningskort
o Nya inbetalningskort är beställda
o Förslag att kanske dela ut alternativa (egenutvecklade) 

inbetalningskort när de nuvarande tar slut.

§ 8 Arrangemang
 Våren 2017

o Genomgång av förslag till arrangemangsblad 2017
 Valborgskör

o Kristina Wilstedt har gått med på att leda. Arbetet fortgår med att 
hitta deltagare. 

§ 9 Utgående skrivelser
 Skrivelse angående cykelparkeringen vid stationen 161012
 Skrivelse till svenska kraftnät om ledningsflytt
 Ansökan om kulturstöd 2017.
 Ansökan om arrangemangsstöd för 4 arrangemang (Nov-Dec).
 Mejl med tecknings- och postitförslagen till politikerna som var med på 

mötet samt till Mats Schöld och Thomas Lexén
 Förslag att skicka ny förfrågan till Skånetrafiken om 

tidtabellsförändringarna av tågen kommer inkludera utökning av 
bussarna. Även hur det blir med kostnaden för en resa till Burlöv (måste 
passera ännu en zon i och med förändringarna i tidtabellerna). Ska 
skickas.

§ 10 Inkomna skrivelser och förslag 
 Granskningsutlåtande för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO 



etapp 3
 Två delegationsbeslut avseende byalagets arrangemang under hösten 

2016.

§ 11 Övriga frågor
 15-årsfest

o För att stödja det lokala näringslivet föreslås lokalkrogen.
o Torsdag 1 Dec (18.30) föreslaget
o Nuvarande styrelse + Malin (FaceBook) + Tommy (Tekniker)

+ Kerstin (Arrangemangsgrupp) + Valberedning + Revisorer 
inbjudna

o Förslag att diskutera ”Socialt Bokslut” som en del av festen
 Byablad

o Synpunkter till Byabladet efterfrågas.
 Facebook

o Vi har nu 700 Gillare på Facebook!

§ 12 Mötet avslutas
 Mötet förklarat avslutat


