
 

 
 
 
 
Protokoll Styrelsemöte Hjärups Byalag  
Tid: Onsdag 23 maj 2018 kl 19-21 Plats: Hjärups bibliotek 
 
Närvarande: Ulla-Britt Henningsson,, Sofia Güll, Ingegerd Höglund,  Bodil Carlsson, 
Ingemar Persson, Anna Bruun Månsson, Peter Hofbauer, Milan Stamenkovic, Michael 
Tsiparis 
 
Förhindrade: Tomas Naeslund, Charlotte Wilhelmsson  
 
Adjungerad: Mattias Onsdorff 
 
§ 1    Mötets öppnande och val av mötesordförande  

Sofia Güll väljs som mötesordförande  
 
§ 2    Val av justerare 

Ulla-Britt Henningsson  
 
§ 3    Val av mötessekreterare  

Anna Bruun Månsson  
 
§ 4    Godkännande av dagordning 

Godkänns 
 
§ 5    Godkännande av föregående styrelseprotokoll 

Mötet godkänner protokoll från styrelsemötet 22 april och konstituerande styrelsemöte 
24 april.  
 

§ 6 Diskussion och beslut 
 

Mötesprotokoll och arkivering 
Beslutades att dokument från innevarande och föregående år förvaras hos Michael 
Tsiparis.Tidigare dokument förvaras i Byalagets bod.  
 
Gällande mötesprotokoll så ska den som är sekreterare meddela justerare och 
ordförande att man anser protokollet vara klart.  
 
Kulturdebatt  
Vi har fått en fråga om att medverka vid en kulturdebatt med Staffanstorps 
Teaterförening. Då vi har en egen politikerdebatt som tar mycket tid i anspråk, så 
valde vi att tacka nej till att medverka vid nämnda debatt.  
 
 
 

  



 

§ 7 Information och uppföljning 
Arrangemang - midsommar, Vendeltidsdagar, Familjens dag, Politikermötet  
 
Vendelstidsdagarna  
Ivar Sjögren informerade om de planerade aktiviteterna på Vendeltidsdagarna. 
Byalaget har ombetts att hjälpa till och ska hålla oss informerade om hur det 
utvecklar sig med scheman. Arbetsuppgifter som kan vara aktuella är att stå i 
entrén, vara värd, jobba med soppservering (personalmatsal) och att stå i det 
stånd som säljer souvenirer. Ulla-Britt Henningsson är ansvarig för att samla in 
namn på vilka som kan engagera sig. Vi behöver höra av oss till Ulla-Britt senast 
till midsommar om när vi kan hjälpa till. Minimum längd på tid  att hjälpa till är 
en halvdag och om man har önskemål/krav om tid så lämna den informationen i 
samband med att intresse anmäls till Ulla-Britt.  
 
Vi lägger ut på Facebook att ytterligare engagerade behövs och att de kan anmäla 
sig senast 15 augusti. Ingegerd Höglund skriver också in det i Byabladet. Vi ber 
även där de som är intresserade att ta kontakt med Ulla-Britt Henningsson.  
 
Midsommarfirande 
Malin Flankör, Margareta Thomasson Stern och Helena Heijmink håller ihop 
evenemanget och vi har inte fått någon information om att ytterligare personer 
behövs.  
 
Familjens dag  
Lördag 1/9 är det planerat men vi har ingen ytterligare information. Charlotte 
Wilhelmsson ska skicka information till Ulla-Britt Henningsson så vi kan söka 
arrangemangsstöd. Charlotte ska till styrelsen återkomma med skiss på program 
för att vi ska kunna ta beslut. De som vill vara med och planera och/eller hjälpa 
till kan ta kontakt med Bodil Carlsson. Förslagsvis bjuder vi aktivt även in 
ungdomar/familjer från både Lomma och Åkarp.  
 
Politikermötet  
Hålls den 23 augusti. Save the date har gått ut till de politiker vi vill ha i panelen.  
I Byabladet har vi gett några exempel på frågor. Ett planeringsmöte kommer 
hållas med moderatorn Melissa Dahlqvist.  

 
§ 8 Rapport från respektive arbetsgrupp  

● Arrangemang (Sammankallande Ingegerd Höglund) 
Byabladet är framtaget och alla i styrelsen uppmanas att läsa igenom förslaget. 
Kommentarer till Ingegerd Höglund senast till midsommar.  

 
● Plan- & trafikfrågor (Sammankallande Ingemar Persson) 

Ingegerd Höglund, Bodil Carlsson och Ingemar Persson har varit på visning med 
Trafikverket.  

 
● Ungdom (Sammankallande Charlotte Wilhelmsson 

Inget ytterligare att rapportera (se ovan gällande Familjens dag).  
 

● Information (Sammankallande Sofia Güll) 



 

Ingen särskild information.  
 

● Språkcafé (rapporterande Sofia Güll) 
Språkcaféet har för få besökare och kommer ta en paus.  
Hur kan vi engagera oss vidare? Vi tog beslut om att bjuda in integrationssamordnaren 
till ett möte med Byalaget.  

 
§ 9 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  
 
§ 10 Inkomna skrivelser och förslag 

● E-post från Helen Olajo angående uppstyckning av Stenshögs gård 
Vi har fått ett mejl från Helen Olajo om Byalagets styrelse kan tänka sig att ta upp 
denna. Vi har en tydlig policy att vi inte kan upprätta skrivelser till kommunen som 
avser enskilda angelägenheter utan enbart frågor som berör förändringar av 
kommunens planer eller angelägenheter som är mer generella. Plan- och trafikgruppen 
undersöker huruvida kommunens detaljplan kommer att ändras.  

  
§ 11 Övriga frågor  
 

Skrivelser och yttranden på hemsidan  
Vi diskuterade och förtydligade vad vi menar med skrivelser och yttranden.  

 
HMC  
Det framkom att det är stora problem för HMC att kunna ta emot patienter och att 
kommunen inte engagerar sig tillräckligt i frågan. Förslagsvis tas denna fråga upp på 
politikermötet som en fråga för debatten där.  
 
Utdelning av Byabladet  
Ny karta över Hjärup finns i Staffanstorp på kommunhuset. Vi vem kollar upp?kollar 
upp om vi kan få en karta för att tydligare kunna ange vilka gator som ingår i resp 
utdelningsområde. 
  

§ 12 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet.  


