
 

 
 
 
 
HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 
 
Fördjupad  översiktsplan. 
Det gångna året har präglats av en viss nedgång i Byalagsstyrelsens aktiviteter. De gångna årens arbete med att 
påverka översiktsplanen har avslutats i och med att kommunstyrelsen antog den reviderade planen sommaren 
2007. Styrelsen sammanställde de synpunkter, som man inte fått gehör för, i en skrivelse till kommunen i 
december 2007. Frågan om utökningen av järnvägen genom byn till 4 spår har blivit vilande. 
Det som nu är aktuellt är att följa detaljplanearbetet inom de olika delarna av Hjärup så att Hjärupbornas 
intressen tillgodoses. 
Byalaget har samarbetat med och tagit hänsyn till synpunkter från Scoutkåren, och UIF angående planfrågorna i 
Hjärup.  
 
 
Stadgeändring: 
Årsmötet (24/4) och Extra årsmötet (19/6) 2007 beslöts att ändra $4 första meningen till följande: ”Styrelsen 
skall bestå av ordförande minst 4 ledamöter och högst 8, suppleanter bör väljas in”. 
Vid Extra årsmötet (19/6) fattades beslut om ny ändring till:” Styrelsen skall bestå av ordförande minst 4 
ledamöter och högst 8, suppleanter skall väljas in till ett antal av minst 4 och högst 6” 
Den sista ändringen skall dock beslutas av kommande årsmöte också för att äga laga kraft. 
 
 
Byalagets styrelse 
Under året har styrelsen bestått av följande personer: 
Ordförande:            Jens Svefors  
 
Styrelseledamöter:  Claes Bruce 
 Margareta Thomasson-Stern 
 Jeanette Lindberg 
 Kristina Börebäck 
 Jimmy Hassel 
 Ingemar Persson 
 Lars-Göran Mattisson 
 
Suppleanter: Tor Fossum 
 Kerstin Ringdahl 
 Tommy Grönberg 
 
Revisorer: Pierre Sjöström 
 Jan Manshed 
 Birgitta Anderberg (suppleant) 
 
Valberedning: Dan Teglund 
 Bo Nilsson 
 
 
Styrelse möten: 
Under det gångna verksamhetsåret har det hållits 7 stycken styrelse möten 7/2, 21/3, 24/4,15/5,19/6,15/8 och 
9/10.  
 



 
Byalagets råd   
Kultur och Fritid: 
 Kultur- och fritidsrådet har erbjudit ett rikt och varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och själ...... 
 Föreläsningar kring Skånes historia, Linné, Möbeldesign, Att vårda sin konst och Smakens fysiologi. 
 Teater: musikalisk show, monolog i samarbete med Staffanstorps Teaterförening. 
 Studiebesök: TP-blomman, Historiska museet i Lund. 
 Naturvandringar: kring Hjärup 
 Bokpresentationer inför sommar och jul. 
 Dessutom: Bokcirkel träffas var 3:e vecka. Stavgång pågår 2ggr/vecka 
 
Gatu- och Kommunikationsrådet: 
Låg aktivitet under året men har för avsikt att arbeta vidare 
 
Järnvägsgruppen: 
Bevakar kontinuerligt frågorna kring järnvägen. 
 
Barn och Ungdomsrådet. 
Styrelsen skall försöka sammanföra dess arbete med Hem och Skola i Hjärup. 
 
Bredband och IT rådet:  
Styrelsen vill aktivera detta råd. 
 
Styrelsen beslutade att lägga ner Miljö- och Grönområde rådet samt Service och Äldre rådet eftersom dessa råd i 
stort sett inte har haft någon verksamhet. 

 
 Ekonomi: 
Föreningens ekonomi är god 
Resultat och Balansräkning redovisas separat. 
 
Budget 2008: 

Rörelseintäkter   

    

3110 Intäkter arrangemang  5 000 

3510 Medlemsavgifter  35 000 

3890 Övr ersättn och intäkter  100 

3990 Aktivitetsbidrag  15 000 

    

 Summa Intäkter   55 100 

    

Rörelsekostnader   

    

4010 Inköp material och varor  6 000 

4110 Kostnader arrangemang  23 300 

6550 Trycksaker  20 000 

7690 Övriga kostnader  5 500 

    

 Summa Kostnader  54 800 

    

 Rörelseresultat  300 

    

8020 Ränteintäkter  900 

8170 Bankkostnader  -1200 

    

 Resultat före skatt  0 



 
 
 
Medlemmar: 
2007 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemstillströmningen har varit positiv och hela 362 betalande 
medlemmar kan noteras för året. Motsvarande medlemssiffra för år 2006 var 298, en ökning med 64 medlemmar 
eller 22%. För år 2008 ser vi fram emot att uppnå 400 medlemmar. 
 
 
 


