
HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

Byalagets styrelse har arbetat med framförallt följande frågor under det gångna året:

1.    Fyra spår genom Hjärup
2.    Mot nedläggningen av Posten i Hjärup
3.    Skapandet av en ”Hjärupsdag”
4.    Byalaget har engagerat sig för att eliminera trafikfällor i byn.
5.    Informationskanalen Byabladet har fortsatt med 2 nummer per år där vi försöker 

informera om vad som är på gång i byn

1. Under 2012, med fortsättning 2013, har Trafikverket fortsatt med planering av 4 spår 
Flackarp-Arlöv Regeringens tillåtelseprövning pågår. Sedan Trafikverket har  
accepterat ytterligare nedsänkning och därmed broförbindelser över järnvägen i stället 
för tvärtom har mycket av vårt fokus riktat sig mot ombyggnads perioden (minst 5år), 
så att den blir så friktionsfri som möjligt. 

      Byalaget, med Järnvägsgruppen som representant, ser därför en fortsatt intressant och 
viktig tid framför sig i samband med utbyggnaden av spåren mellan Arlöv och 
Flackarp (Lund). 

2. Trots försök från Staffanstorps kommun, flera olika politiker och byalaget har vi inte 
lyckats övertyga PostNord AB om nödvändigheten av en lokal postutlämning i 
Hjärup.

3. Hjärups Byalag anordnade i början av juni 2012 en Hjärupsdag med Segway, 
hundagility, konst och hantverksutställningar, bakluckeloppis, hoppborg m.m. 
Dagen blev mycket uppskattad och därför beslutade vi att försöka göra den till en årlig
tradition vid detta tillfälle. Sådana dagar kan medverka till att stärka samhörigheten i 
byn.  

4. Under det gångna året gick Byalaget ut med en uppmaning till byborna att notera 
trafikfarliga platser. Dessa sammanställde vi och skickade in till ansvariga inom 
kommunen med en uppmaning att snarast möjligt åtgärda dem, gärna i samarbete med 
byalags representanter.

5. Byabladet har liksom arrangemangslistan delats ut 2 ggr under året i början av varje 
termin. Arbetet med att förbättra hemsidan så väl som den där liggande introduktion 
till Hjärup har påbörjats. 

    



Även i år har således planfrågorna varit dominerande men vi skall inte glömma det 
fantastiska arbete kultur- och fritidsrådet samt arrangörerna av Hjärupsdagen gjort för att 
producera ett innehållsrikt och trevligt program för det gångna året (se nedan).

Byalagets styrelse
Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande:           

 Lars-Göran Mattisson

Styrelseledamöter: 
Margareta Thomasson-Stern
Ingemar Persson
Tommy Grönberg
Ingrid Gyllenbäck
Ulla Göransson

Suppleanter:
Peter Ottosson
Kerstin Ringdahl
Claes Bruce
Ulla-Britt Henningsson

Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed

Valberedning:
 Ingegerd Höglund (sammankallande )
Dan Teglund
Christina Rothman

Styrelse möten:
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 12 stycken styrelsemöten 26/1, 1/3, 
22/3, 19/4, 3/5, 24/5, 14/6, 23/8, 16/9, 18/10, 15/11 och 12/12. 

Byalagets råd  
Kultur och Fritid:

Kultur- och fritidsrådet har erbjudit ett varierat utbud kring natur och kultur - för kropp och 
själ......

Sång, musik, dans och teater:
Från Taube till Puccini, två operadivor med pianist
”Khala Uma” resan till Anderna- musiksaga för hela familjen. 

Föredrag:
Sveriges statsministrar under 100 år, Per T Ohlsson SDS
Halmstadgruppen, Viveka Bosson



Samhälle:
Rädda Barnen informerade om sitt arbete med skolfrågor.
”Jag är inte bara polis utan människa också” Ewa-Gun Westford Skånepolisens informatör 
informerade. 

 Naturvandringar: 
Vår- och höstvandring med Anders Wester, Staffanstorps Naturskyddsförening.
Tipspromenad en vårkväll i Hjärup.

Utflykt:
Till tre av pastoratets kyrkor

Kropp:
Ranjits matfilosofi om när- och självproducerad mat med smakprov.
Looking good felling great, stylist Hilary Farnell gav stil-och färganalys.

 Bokpresentationer:
 Inför sommar och jul på Hjärups bibliotek med Christina Odenhammar.

Övrigt:
Midsommardans på idrottsplatsen.
Stavgång  2ggr/vecka.
Bokcirkel  på biblioteket 1 gång /mån.
 

Gatu- och kommunikationsrådet:
Rådet har framför allt jobbat med Trafikfällorna under året se ovan.

Järnvägsgruppen:
Järnvägsgruppen har som sagt formaterat sig och kommer att bevaka utformningen av de fyra 
spåren och stationsområdet under 2013. Specifikt kommer man att arbeta med planeringen 
under byggnadsperioden.

Barn- och ungdomsrådet.
Styrelsen skall fortsätta sammanföra dess arbete med Hem och Skola i Hjärup.

Bredband och IT-rådet: 
Styrelsen har aktiverat detta råd.

Webbgruppen:
Webbgruppen bildades i slutet av året med uppgift att övervaka hemsidan och speciellt just nu
förnya ”broschyren” introduktion till Hjärup som ligger på hemsidan.
Webbgruppen består av Ulla Göransson, Ulla-Britt Henningsson och Mattias Onsdorff 
(webmaster).



Ekonomi:
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Resultat- och Balansräkning redovisas separat.

Budget 2013
Rörelseintäkter

3110 Intäkter arrangemang 8 000
3510 Medlemsavgifter 43000
3890 Övr ersättn och intäkter 1 000
3990 Aktivitetsbidrag 16 000

Summa Intäkter 68000

Rörelsekostnader

4010 Inköp material och varor 500
4110 Kostnader arrangemang 32000
4120 Kostnader Hjärupsdagen 3000
6510 Kontorsmateriel kopiering 2000
6550 Trycksaker 22 000
7690 Övriga kostnader 7 000

Summa Kostnader 66500

Rörelseresultat 1500

8020 Ränteintäkter 200
8170 Bankkostnader -1300

Resultat före skatt 400

Medlemmar:
2012 har varit ett bra år för Hjärups Byalag. Medlemsantalet har emellertid ökat något och vi 
registrerade 348 betalande medlemmar under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2011 var
325. 


	Byalagets råd

