
 Verksamhetsberä�else Hurva byförening 2022 

 Styrelse 2022 

 Styrelsen har under 2022 ha� följande sammansä�ning 

 Ordförande  Charlo�a Titer Tammo 

 Sekreterare  Andrea Bra�en Hill 

 Kassör  Therese Caird Dominique 

 Ledamöter  Marcus Christensen 

 (Åsa Cannerheim Petrin) Daniel Tunér 

 Suppleanter  (Daniel Tunér) 

 Heidi Klang 

 Revisorer  Ulla Pålsson Hermansson 

 Carina Larsson 

 Revisorssuppleant  Ane�e Krohn 

 Valberedning  Ane�e Nilsson Gunder 

 Angelica Wideheim 

 Styrelsemöten 
 Hurva byförenings styrelse har under har 2022 sammanträ� 7 gånger. Utöver de�a har det hållits e� 
 årsmöte och e� kons�tuerande möte. 

 Antal medlemmar 
 Per den 31/12 hade Hurva byförening 45 betalande medlemmar. 

 Tre ledord som styrt arbetet 
 Under verksamhetsåret 2022 har Hurva byförenings styrelse arbetat u�från de tre ledorden 
 samverkan  ,  hälsa och välmående  samt  miljö och hållbarhet  .  De tre ledorden har genomsyrat 
 arbetet och de ak�viteter som styrelsen arbetat med under året. 

 Samverkansarbetet har i år inneburit e� fortsa� och y�erligare utvecklat samarbete med de andra 
 föreningar som finns i byn, speciellt Hurva IF som sista året behövt extra stöd och engagemang för sin 
 överlevnad. 

 För hälsa och välmående har föreningen i år äntligen kunnat anordna HLR-kurser för byborna. Under 
 familjedagen och har också e� Hurvaknat anordnats för byns minsta invånare något som s�mulerar 
 och inbjuder �ll goda vanor. E� annat av byföreningens projekt som också kommer a� bidra �ll 
 massor av ak�vitet och välmående är utegymmet som nu äntligen står klart och som byföreningen 
 inte minst finansiellt �ll viss del bidragit �ll genom extra pengar som sökt och beviljats via 
 Sparbankss��elserna. 



 Den största framgången vad gäller vårt arbete för miljön betraktar vi återförandet av 
 återvinningssta�onen i byn som vi e�er föreningens idoga arbete fick �llbaka hösten 2022 drygt e� 
 år e�er a� den plötsligt försvunnit hösten 2021. Fortsa� har föreningen också minskat si� avtryck på 
 miljön genom ännu mer fokus på digital informa�onsspridning via både hemsida, Facebook och 
 numera också Instagram för a� minska pappersförbrukningen. Även informa�onstavlan används för 
 informa�onsspridningen. För miljön har byn även i år ha� en Håll Hurva Rent dag där det glädjande 
 nog fanns lite mindre skräp a� samla ihop än �digare år. 

 Ak�viteter 
 Hurva byförening har under 2022 organiserat 

 ●  Växtbytardag 
 ●  Hurvadagen med utställning om Hurva, byvandring och invigning av välkomstskyltar 
 ●  Solrosplantering 
 ●  Familjedagen med Hurvaknatet 
 ●  Håll Hurva Rent 
 ●  Lökplantering 
 ●  Höstmarknad, halloweenak�viteter och Hurva Lyser 

 Eslövs byalagsråd 
 Två förmöten har hållits inom EBR samt två möten med kommunrepresentanter i Eslöv kommun. 
 Hurva byförening har varit representerade på alla möten och har där inneha� ordförande- och 
 sekreterarskapet som �ll 2023 lämnas över �ll annat byalag. 

 Frågor som har diskuterats har varit Trygghet i byarna samt energi- och elfrågan som varit högaktuell 
 under 2022. 

 Återvinningssta�on i Hurva 
 Byföreningen har genom kontakt med FTI, förpackningsinsamlingen få� �ll stånd en ny plats för 
 återvinningssta�on e�er a� den gamla stängts ner. Den nya sta�onen står nu redo a� ta emot våra 
 använda förpackningar. 

 Utegymmet genom projekt Landsbygdsutveckling 
 Under oktober 2022 började äntligen byggna�onen utegymmet som byn väntat så länge på. Gymmet 
 är nu klart och vi planerar �llsammans Hurva IF en invigning med lite pompa och ståt. 

 Bidrag från kommunen 
 I december 2021 erhöll Hurva byförening e� “trygghet och försköningsbidrag” om 60033 kr. Genom 
 bland annat de�a bidrag har de 3 välkomstskyltarna som föreningen har diskuterat och velat 
 genomföra under flera år �digare nu äntligen kommit �ll stånd och kunde invigas vid Hurvadagen 
 1/5. 

 För de återstående pengarna har föreningen ha� en förslagsrunda och en digital omröstning där alla 
 byinvånare fick rösta på de förslag man tyckte var trevligast för byn. Diskussionen med kommunen är 
 i full gång för a� utreda om vilket förslag som kan genomföras då de flesta förslag på något sä� 
 innebär bruk av kommunens mark. 

 Asfaltverket 
 Under perioden från förra årsmötet 2022 �ll och med den 31 december 2022 har det inkommit 19 
 observa�oner. Det är i stort se� oförändrat då observa�onerna kunde räknas �ll 23 stycken 
 motsvarande period 2021. Byföreningen har fortsa� a� vidarerapportera �ll Svevia samt kommunens 



 miljöinspektör och tack vare a� man varit snabb i rapporteringen har också kommunen åkt ut på 
 inspek�on i direkt anslutning �ll händelsedagen. 

 Trafiken 
 På våra vägar igenom byn noteras ständigt höga has�gheter och de�a är något som byföreningen 
 beslutat a� ta vidare med Trafikverket som äger och ansvarar för de stora genomfarterna i byn. 


