
Verksamhetsplan Hurva byförening 2022 
 
 
 
Ledord 
Under verksamhetsåret 2022 planerar Hurva byförenings styrelse arbeta med ledorden 
samverkan, hälsa och välmående samt miljö och hållbarhet.  
 
Styrelsen tar också tacksamt emot medlemmarnas förslag på fokusområden för styrelsen att 
arbeta utifrån under 2022 eller kommande år.  
 
Aktiviteter 
Hurva byförening planerar följande aktiviteter under verksamhetsåret 2022:  
 

• Växtbytardag 
• Utställning om Hurva, lansering av den digitaliserade utställningen på hemsidan, 

byvandring med Lisbet Persson samt invigning av välkomstskyltar vid infarterna till 
byn 

• Familjedag 
• Lökplantering 
• Håll Hurva rent 
• Höstmarknad med Halloweenaktiviteter 
• Hurva lyser 
• Mindre julaktivitet för barn och unga i byn. 

 
Även i år arrangerar byföreningen den gastkramande pumpaodlingstävlingen.  
 
Hurva byförening har också för avsikt att tillsammans med Marie Bergstrand anordna en 
HLR-kurs, under förutsättning att samhällsläget tillåter detta.  
 
Föreningen avser även uppmärksamma fädigställandet av utegymmet med en invigning för 
byborna. 
 
Fler aktiviteter, initiativ och engagemang kan tillkomma. 
 
Eslövs byalagsråd 
Hurva byförening fortsätter att delta i EBR. Andy Rosqvist har önskat bli ersatt genom 
fyllnadsval som ordförande under 2022. Andrea Bratten Hill från Hurva byförening är 
sekreterare även 2022.  
 
Samverkan 
Hurva byförening kommer att fortsätta sitt samverkansarbete med andra föreningar och 
stiftelser i byn.  
 
  



Intressefrågor 
 
Förskönings- och trygghetsprojekt 
Hurva byförening kommer att arbeta med att genomföra det förskönings- och/eller 
trygghetsprojekt som föreslås av och röstas igenom av byborna. Bidraget kommer från 
Eslövs kommun och projektet ska vara genomfört 2022.  
 
Förslag från bybor ska senast ha inkommit den 28/2. Därefter kommer byborna få möjlighet 
att rösta på de förslag som lagts och som byföreningen bedömt möjliga att genomföra under 
2022 och inom ramen för budget. 
 
Styrelsen kommer att analysera de intressefrågor som inkommer från byborna för att se om 
det finns frågor som kan behöva drivas mer långsiktigt och vara möjliga att driva utanför 
ramen för förskönings- och trygghetsprojektet. 
  
Utegymmet 
Eslöv kommuns plan är att färdigställa utegymmet 2022. Hurva byförening håller fortsatt 
kontakt med Eslövs kommun för att hålla sig informerad om projektets utveckling samt för 
att arbeta för att driva igenom byns intressen och önskemål.  
 
Biblioteken i Eslövs kommun 
Hurva byförening har av Eslöv kommuns kransbibliotek bjudits in att ingå i en fokusgrupp. 
Underlaget från fokusgruppen ska ligga till grund för en enkät som ska tas fram av Eslöv 
kommuns bibliotek. Syftet är att få en tydligare bild av hur biblioteken kan bli mer relevanta 
för och nå ut bättre till de boende i kommunens byar. 
 
Återvinningsstation i Hurva 
E-förslaget om återinförd återvinningsstation i Hurva har fått tillräckligt många röster för att 
tas upp i berörd nämnd. Hurva byförening väntar svar våren 2022. Styrelsens eventuella 
fortsatta arbete i frågan styrs av utvecklingen i ärendet. 
 
Asfaltverket 
Hurva byförening kommer att hålla fortsatt kontakt med Eslövs kommun gällande 
Asfaltverket i Hurva. Under första kvartalet 2022 väntas ett beslut om Asfaltverkets ansökan 
om utökad verksamhet. Beslutet väntas uppmana Asfaltverket att inkomma med utökade 
analysresultat för att kommunen ska kunna utreda huruvida verksamhetens utsläpp är 
hälsofarliga för barn och gamla eller ej. Hurva byförening står som intressent i frågan och 
kommer att få ta del av beslutet per post, med möjlighet att skicka remissvar.  
 
Trafiksäkerhet 
Hurva byförening avser fortsätta arbeta med frågor som rör trafiksäkerhet och försöka hitta 
nya sätt att komma tillrätta med hastighetsproblematik och tung trafik genom byn.  


