
HJÄRUPS BYALAG, REG. NR. 846502-2153.
 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Byalagets styrelse har arbetat med följande under det gångna året:

1. Styrelsen har fungerat som remissinstans till bland annat Staffanstorps kommun och 
Trafikverket i olika frågor.

2. Styrelsen har med skrivelser och på annat sätt lyft frågor av vikt för Hjärupsborna till 
berörda myndigheter.

3. Hjärups Byalag har bidragit till de boendes delaktighet i Hjärups utveckling, bland 
annat genom aktiviteter vid invigningen av Uppåkraskolan och ett politikermöte.

4. Styrelsen har utvecklat sitt interna arbete genom att ha en kick-off med workshop 
bland annat kring mål och visioner, samt bildat nya arbetsgrupper för att öppna upp för
fler aktiva medlemmar och effektivisera arbetet i föreningen. Arbetsgrupperna ersätter 
det som tidigare kallades råd.

5. Arrangemangen med ett varierat utbud för alla åldrar kring kultur, samhälle och natur 
har genomförts under året. 

6. Byabladet har kommit ut med två nummer och har tillsammans med affischering, 
Facebook och hemsidan www.hjarup.nu utgjort byalagets kommunikationskanaler.

Nedanstående punkter hänför sig till respektive punkt ovan.

1. Exempel på skrivelser och yttranden Hjärups Byalag lämnat i pågående ärenden är:

 Samrådssynpunkter för snabbcykelstråk Malmö-Lund

 Synpunkter på Tyréns trafikutredningsrapport för området kring bland annat 
Fredriks väg

 Synpunkter på ledningsflytt vid Hjärup för frigörande av mark till området 
Västerstad

Representanter från byalaget har också blivit intervjuade och deltagit i möten då 
kommunen tog fram ett kulturmiljöprogram för Hjärup.

Läs mer på hemsidan www.hjarup.nu

2. Hjärups Byalag har försökt påverka myndigheter i följande ärenden:

 Sänkt hastighetsbegränsning på Lommavägen utanför Hjärupsgården.

 Utökad möjlighet till källsortering för hushållen

http://www.hjarup.nu/


 Möjlighet till kompensation för de försämrade möjligheterna att åka tåg mellan
Hjärup och Åkarp/Burlöv

 Minimerade störningar vid utbyggnad av fyrspår och tillräckligt antal 
pendlarparkeringar vid tågstationen efter utbyggnaden

 Förbättrad cykelparkering vid tågstationen

 Förbättrad nedfart för gång- och cykeltrafik från tågstationen till Jakriborg
Läs mer på hemsidan www.hjarup.nu

3. Vid invigningen av Uppåkraskolan i september anordnade byalaget en 
teckningstävling och samlade på andra sätt in synpunkter om vad de boende önskar i 
Hjärup. Teckningarna och förslagen förmedlades till politiker och tjänstemän i 
Staffanstorps kommun. Teckningarna ställdes bland annat ut vid ett politikermöte i 
september. Politikermötet anordnades i form av en paneldebatt med moderator. Cirka 
50 personer deltog och det gavs ordentligt utrymme för frågor från publiken. Byalaget 
föreslog Trafikverket att genomföra en informationsvandring om utbyggnaden till 
fyrspår, en vandring som senare genomfördes av Trafikverket med stor uppslutning av 
Hjärupsbor.

4.  Som en följd av diskussioner på styrelsens kick-off i september bildades fem 
arbetsgrupper. Några av grupperna består av tidigare råd. Arbetsgrupperna är följande:

 Arrangemang

 Ungdom

 Grönytor och parkutveckling

 Information

 Plan- och trafikfrågor

5. Arrangemangen beskrivs under en egen punkt.

6. För att bibehålla kontakten med Hjärupsborna och öka engagemanget har vi förutom 
Byabladet som utkom med två nummer och delades ut i alla brevlådor i Hjärup, 
arbetat med hemsidan som uppdaterats kontinuerligt. Dokument som protokoll, 
skrivelser och arrangemangsblad har lagts upp på sidan efter att de skickats in eller 
publicerats. Arbetet med Facebook har fortsatt under 2016. Byalaget har också arbetat 
med att nå ut med information genom lokala tidningar.

Under året har styrelsen bestått av följande personer:

Ordförande:           
Sofia Güll

Styrelseledamöter: 
Ordinarie:
Lars-Göran Mattisson
Ingemar Persson
Ingegerd Höglund    



Margareta Thomasson Stern
Boel Selander
Thomas Naeslund
Milan Stamenkovic
Ulla-Britt Henningsson

Suppleanter:
Anna Bruun Månsson
Bodil Carlsson
Gun Sellén

Webmaster:
Mattias Onsdorff

Revisorer:
Börje Hildesjö
Jan Manshed

Suppleant:
Clas Andersson

Valberedning:
Björn Magnusson
Annika Rejmer
Malin Flankör sammankallande

Styrelsemöten: 
Under det gångna verksamhetsåret har Byalaget hållit 10 styrelsemöten 13/1, 16/2, 15/3, 24/4,
26/4, 25/5, 21/8, (kick off), 14/9, 11/10 och 16/11.

Arrangemang genomförda av byalagets Kultur- och fritidsråd under 2016

Arrangemangen visar på ett varierat utbud för alla åldrar kring kultur, samhälle och natur  

Barn och ungdom

13/2 Ljusinda och musiktomtarna Linda Lundqvist och ”tomtarna” sjunger med 
barn från 3 år  

5/3 Disco för klass 1-3 med Carl Sigeback som DJ

23/10 Lilla trams Musikföreställning med Dan Bornemark

30/10 Spökhistorier berättade av skådespelaren Anders Granström                    

19/11 Disco för klass 1-3 med Carl Sigeback som DJ  

Musik

14/3 Solby surr - Det svängiga bluepopbandet från Dalby 

7/12 Storbandskväll med Burlövs Saxband   



Föredrag

17/2 Blanda inte in mig i våra problem Föreläsning av Marita Lynard, om att ta 
ansvar i relationer

6/4 Om och av Piraten Humoristiskt kåseri om Fritiof Nilsson Piraten av Sigge 
Cederlund

11/5  Mordets enkla konst Bo Lundin berättar om kriminalromanens utveckling

26/10 Våra ungas självkänsla … och din Föreläsning av Johanna Salama FreeZone

30/10 Mördaren på 10 Merrilbone Lane Berättarföreställning av skådespelaren 
Anders Granström                    

Naturvandringar

24/4 Vårvandring med Lise-Lotte Martins

16/10 Höstvandring med Lise-Lotte Martins 

Mode

21/9 Modevisning för kvinnor från 25 år och uppåt

Samarrangemang med Hjärups bibliotek

8/3 Författarkväll med Kerstin Norborg

16/4 Nationella klädbytardagen

26/5 Lästips i hängmattan

15/10 Klädbytardag

8/11 Författarkväll med Annelie Jordahl

29/11 Författarkväll med Anna Larsdotter

Övrigt 

30/4 Valborgsmässoafton på idrottsplatsen, samarrangemang med UIF och scoutkåren

24/6 Midsommardans i scoutparken, samarrangemang med UIF

26/9 Politikermöte med Melissa Dahlkvist som moderator

Stavgång 2 gånger per vecka

Bokcirkel 1 gång per månad



 

R E S U L T A T B U D G E T   för  år   2017

Rörelseintäkter

3110 Intäkter arrangemang 2000
3510 Medlemsavgifter 60000
3990 Aktivitetsbidrag 27000

Summa Intäkter 89000

Rörelsekostnader

4010 Inköp material och varor 2000
4110 Kostnader arrangemang 52000
6020 El hyrd lokal 3000
6410 Förbrukningsinventarier 2000
6510 Kontorsmatr & kopiering 3000
6550 Trycksaker 16000
7690 Övriga kostnader 9000

Summa Kostnader 87000

Rörelseresultat 2000

8020 Ränteintäkter 0
8170 Bankkostnader -1700

Resultat före skatt 300

Medlemmar: År 2016 har medlemsantalet ökat något och Hjärups Byalag registrerade 425 
betalande hushåll under året. Motsvarande medlemssiffra för år 2015 var 404.


