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Föreningens verksamhetsberättelse börjar med förra årsmötet som hölls
den 2:e april
Under året som gått har styrelsen haft 8 styrelsemöten
Eslövs Byalagsråd
2 styrelsemöten har hållits under året som gått samt ett gemensamt
möte med alla byföreningarna hos Eslövs kommun
Presentationsblad för byföreningen
Ett presentationsblad har framställts som i korthet presenterar Hurva
Byförening. Bladet kan erhållas genom att kontakta Hurva Byförening.
Det finns även tillgängligt i ett ställ på kassadisken på Skolådan.
Svenska Kyrkan
Fortsatt samarbete med Ringsjö församlings komminister, Anneli Elmelid
angående gemensamma punkter och aktiviteter
Man har hållit stick-café i församlingshemmet under våren och hösten
2013

EBO
Ett möte hölls med EBO, Eslövs Bostads AB, i maj där vi diskuterade
föreningens synpunkter på ev byggnation av bostäder i Hurva.
Byförenings ståndpunkt vad att lämpligaste område för nybyggnation blir
området kring Sallabacken, vilket också framkom som lämpligaste
område vid förra årsmötet där de närvarande fick ge sina synpunkter
Växtbytardag
Den 2:e juni genomfördes en växtbytardag vid församlingshemmet. Det
var uppskattat av de som kom, men det var inte någon större
uppslutning. Det vore bra om det boende kunde komma med synpunkter
och förslag på aktiviteter man vill skall genomföras.
Hurva i media
Sydsvenskan genomförde en serie reportage om de byar som ingår i
Eslövs kommun. Den 17:e juni fick Hurva besök av reportern Claus
Granath med fotograf och kort därefter infördes reportaget om Hurva i
Sydsvenska Dagbladet
I samband med namninsamlingen inför ansökan om byte av postort
gjorde Skånskan ett reportage om vårt arbete.
Hurva Byförening på Facebook
Den 20:e augusti driftsattes en Facebooksida i form av en sluten grupp
som man kan söka medlemskap i. Anledningen att det ligger som en
sluten grupp är att man som medlem skall känna trygghet i att de åsikter
och ärenden som ventileras här inte sprids som allmän information till
vem som helst. Kriteriet för att godkännas som medlem i gruppen är att
man bor i Hurva med omnejd.
Gruppen har idag 21 medlemmar. Denna kanal för diskussion och
ventilation av åsikter och synpunkter har inte utnyttjats i någon större
omfattning
Pastakväll
Byföreningen bjöd i samarbete med Giovanni in till Pastakväll den 28:e
september. Nästan 40 personer hade anmält sig och vi fick avnjuta 3
olika pastarätter och Giovanni berättade om pastan och dess historia.
Vi tackar för en mycket trevlig kväll.
Byavandring

Den 29:e september genomfördes en uppföljning på 2011 års
byavandring och även denna leddes av Lisbet Persson. Detta var en
uppskattad aktivitet och ca 20 personer slöt upp kring evenemanget.
Fäladsparken
Under hösten har Eslövs kommun genomfört en upprustning av
Fäladsparken. Kommunens planering kring vad som skulle genomföras
har reviderats av kommunen ett antal gånger och byföreningens
önskemål och synpunkter kring förändring av Fäladsparken har i stort
helt åsidosatts. Önskemålen från byföreningen var en boulebana
altarnativt grusad gång till busshållsplats över Fäladsparken där gången
även kunde tjäna bouleplan. Andra förslag var en doftträdgård och
volleybollnät i anslutning till tennisbanan. Inget av dessa förslag har
beaktats.
Busshållsplats
Nya busshållsplatser har uppförts längs Tunnbindarvägen varav den ena
försetts med en busskur.
Hurva som egen postort
Hurva Byförening har genomfört en namninsamling för att ansöka om att
byn får Hurva som postort och inte Eslöv som idag. Detta har mottagits
mycket av de boende och uppslutningen kring detta förslag har varit
positivt nästan till 100%
Ärendet har varit upp i kommunnämnden och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt ansökan och kommer att skicka
den vidare till Posten AB för beslut.
Fiberanslutning till internet
Hurva Byförening har fått önskemål från boende under året angående
att se till att Hurva ansluts till fibernät.
De aktörer som kan vara akuella är LandNet eller Kraftringen/Ringsjö
Energi som bygger upp sitt öppet stadsnät där det finns planer på
bygga ut fibernätet inom Eslövs kommun. För att LandNet skall
undersöka möjligheterna krävs en intresseanmälan.
Vissa kontakter har tagits och möten har hållits, men inget beslut har
framkommit i frågan.

Övriga frågor
Aktiviteter under 2014
Bullervall
Arbete för fortsatt utbyggnad av bullervallen för att vallen skall ansluta
till den vall som idag finns vid vägverkets station. Förhoppningsvis kan
även någon form av bullerskydd uppföras från den nya busshållsplatsen
vid E22’ans södergående sida och norrut. Det kan återigen uppstå
schaktmassor då man lägger om E22 utanför Fogdarp.
Välkomstskyltar
Nya välkomstskyltar på infartvägarna till byn är på planeringsstadiet
Förslagslåda och ny anslagstavla
En ny anslagstavla kommer att sättas upp i anslutning till de nya
busshållsplatserna på Tunnbindarvägen. Det är Eslövs kommun som
kommer att ombesörja att denna kommer på plats.
Tidigare aviserad förslagsbrevlåda som skulle satts upp på anslagstavlan
vid brandstationen kommer ev att sättas upp i anslutning till nya
anslagstavlan.
Lekplats
Det har framkommit önskemål om förnyelse och upprustning av
lekplatsen. Detta är en fråga som kommer att tas upp med Eslöv
kommun under året. Befintligt arbete kommer att forsätta
Bänkar i byn
Ny bänk vid busshållsplatsen vid Annikas Antik har framförts som
önskemål till kommunen, men inget har hänt i denna frågan
Studiebesök under 2014
Ev kommer ett studiebesök att genomföras vid produktionsanläggningen
för Purity Vodka som ligger på Ellinge Gods.
Stick-café
I församlingshemmet hålls stickcafé under våren 2014 i kyrkans regi.
After-work
Finns intresse för en sådan aktivitet bland byborna?

