
HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

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

1. Styrelsen har fungerat som remissinstans för detaljplaneförslagen Åttevägen, Tågvägen, 
Åkerslund och Stadsparken (som diskuterats sedan samrådet 2010).

2.    Byalaget har fortsatt engagerat sig för att eliminera trafikfällorna i byn.

3.    Arbetet med ”Hjärupsdagen” har fortsatt som ett evenemang för att främja en ”bykänsla”
      
4.    Kulturarrangemang med ett flertal intressanta föredragshållare har genomförts under det 
       gångna året.

5.    Byabladet har utkommit med 2 nummer och tillsammans med Facebook och hemsidan
        www.hjarup.nu utgjort Byalagets informationskanaler.

6.     En referensgrupp har bildats för att få in synpunkter från ett bredare spektrum av
        Hjärupsborna.

1.   Under 2013 har byalaget bevakat samtliga aktuella samråds- och informationsmöten 
avseende detaljplaner. Byalaget har skriftligen framfört sina synpunkter till 
Staffanstorps kommun. Synpunkterna har varit ett försök att kanalisera Hjärupsbornas 
synpunkter på förslagen utan att för den skull kunna ta tillvara varje enskild 
Hjärupsbos åsikter. Särintressen av olika slag finns alltid. Se gärna 
www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.
 

2.   Genom ett upprop har Byalaget försökt hitta de trafikfällor som finns i byn, Vi har 
därefter kallat ut aktuella tjänstemän och politiker till en rundvandring i byn där vi 
gemensamt försökt finna lösningar för att eliminera problemen. Barnens skolväg har i 
detta arbete varit ett prioriterat område. www.hjarup.nu/dokument/skrivelser 

3.   En av byalagets uppgifter är att skapa en känsla av samhörighet i byn 
För att försöka skapa denna känsla har vi bland annat startat (2012) en ”Hjärupsdag i 
början av juni där Hjärupsborna skall kunna mötas och träffa lokala företagare, 
föreningar och tjänstemän från kommunen samt andra aktörer som har påverkan på 
byn (t.ex. trafikverket och entreprenörer som bygger i byn). Denna verksamhet 
fortsatte under 2013 med bland annat loppmarknad, ponnyridning, drakflygning, 
värdering av antikviteter m.m. 

4.   För att förbättra kontakten med Hjärupsborna och öka engagemanget har vi förutom 
Byabladet, som liksom förra året utkom med 2 nummer, även förnyat hemsidan. Det 
är viktigt att man upplever hemsidan som levande. Den måste hela tiden förnyas 
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avseende olika dokument som protokoll, skrivelser, arrangemang m.m. Slutligen har 
vi också etablerat oss på Facebook, vilket var en nödvändighet för att nå fram till fler 
Hjärupsbor, som nu är småbarnsföräldrar. 

5.   Kulturarrangemangen beskrivs under punkten Kultur och Fritid på sidan 3.

6.   För att få in synpunkter från fler Hjärupsbor har Byalaget startat upp en referensgrupp.
Detta förslag föddes då vi hade stora svårigheter få medlemmar som var villiga att 
engagera sig i råden. Det skulle vara en enklare form som kommunicerade framför allt
med mail och enbart några få möten om året. 
Referensgruppen hade ett bra uppstartsmöte 28/11 2013 se minnesanteckningar 
www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.   

Byalagets styrelse fr.o.m. föregående årsmöte 2013-04-24
Under året har styrelsen bestått av följande personer:

Ordförande:           
 Lars-Göran Mattisson

Styrelseledamöter: 
Margareta Thomasson-Stern
Ingemar Persson
Tommy Grönberg
Ingrid Gyllenbäck (del av året, adjungerad resten av året)
Ulla Göransson

Suppleanter:
Ingegerd Höglund
Malin Flankör
Kerstin Ringdahl
Claes Bruce
Ulla-Britt Henningsson

Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed

Suppleant:  Peter Ottosson

Valberedning:
Christina Rothman (sammankallande)
Mattias Onsdorff
Annika Rejmer

Styrelsemöten: 
Under det gångna verksamhetsåret har byalaget hållit 12 stycken styrelsemöten 23/1, 14/2, 
13/3, 10/4, 24/4, 15/5, 12/6, 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12. 
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Byalagets råd  
Kultur och Fritid:

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

Barn:
”Knittes sagoteater” med bl.a. Nils Karlsson Pyssling.
”Trollmors sagor” med sång, musik och dans.

Musik:
”Ramelbuljong” med musikalisk underhållning.

Föredrag:
”En maskeradresa” om masker med Gunilla Werder.
”En glad pensionär 55+” Ebba Skjöld tipsade.
”En man med två huvuden, Axel Wallengren och Falstaff Fakir” Carl Håkan Larsén berättade

Författarebesök:
Jenny Milewski om sin bok ”Skräck i Hjärup”
Karin Walhberg om sin senaste bok ”Än finns det hopp”

 Naturvandringar: 
Höst- och vårvandring med Anders Wester, Staffanstorps Naturskyddsförening.

Utflykter:
Familjeutflykt till livets museum i Lund
Utflykt till tre av pastoratets kyrkor (Knästorp, Tottarp och Uppåkra) med Per Sjöstedt som 
guide.
Tipspromenad i Hjärup.

 Bokpresentationer:
 Inför sommar och jul på Hjärups bibliotek med Christina Odenhammer.
.
Övrigt:
Midsommardans på idrottsplatsen.
Stavgång 2ggr/vecka.
Bokcirkel på biblioteket 1 gång/mån.
 

Gatu- och Kommunikationsrådet:
Rådet har framför allt sysslat med Trafikfällorna under året se ovan.

Järnvägsgruppen:
Eftersom tillåtlighet ännu ej beviljats av regeringen har utbyggnaden av fyra spår mellan 
Arlöv och Flackarp försenats Däremot har byalaget engagerat sig i frågan att försöka rädda 
den gamla stationsbyggnaden till någon form av aktivitetshus i byn. 



Bredband och IT rådet: 
I och med att fibernätsutbyggnaden har kommit igång i Hjärup med Staffanstorps Fibernät AB
anser inte byalaget att vi behöver arbeta med IT frågan.

Webgruppen:
Webgruppen som består av Ulla Göransson, Ulla-Britt Henningsson och Mattias Onsdorf 
(webmaster) har påbörjat arbetat med att förnya hemsidan under det gångna året.

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

R E S U L T A T B U D G ET för år 2014

Rörelseintäkter

3110 Intäkter arrangemang   5 000
3510 Medlemsavgifter 40 000
3890 Övr ersättn och intäkter   1 000
3990 Bidrag Hjärupsdagen   9 000
3990 Aktivitetsbidrag 15 000

Summa Intäkter 70 000

Rörelsekostnader

4010 Inköp material och varor      500
4110 Kostnader arrangemang 32 000
4120 Kostnader Hjärupdagen   9 000
6510 Kontorsmatr & kopiering   2 000
6550 Trycksaker 18 000
7690 Övriga kostnader   7 000

Summa Kostnader 68 500

Rörelseresultat   1 500

8020 Ränteintäkter        10
8170 Bankkostnader   -1300

Resultat före skatt      210
Medlemmar:
2013 har medlemsantalet ökat något och Hjärups Byalag registrerade 383 betalande hushåll 
under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2012 var 348. 
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