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Styrelsemöten 
Hurva byförenings styrelse har under 2021 sammanträtt 8 gånger. Utöver detta har det 
hållits ett årsmöte, ett konstituerande möte och ett medlemsmöte.  
 
Antal medlemmar 
 
Per den 31/12 hade Hurva byförening 61 betalande medlemmar och 3 medlemmar som i 
egenskap av nyinflyttade bybor fått ett gratis årsmedlemskap. Ett mål under året har varit 
att öka antalet medlemmar, vilket kan konstateras ha uppnåtts. En av orsakerna kan vara 
möjligheten att betala in via Swish.  
 
Tre ledord som styrt arbetet 
 
Under verksamhetsåret 2021 har Hurva byförenings styrelse arbetat utifrån de tre ledorden 
samverkan, tradition och förnyelse. De tre ledorden har genomsyrat arbetet och de 
aktiviteter som styrelsen arbetat med under året.  
 
Samverkansarbetet har inneburit att söka kontakt med de föreningar som verkar i byn för att 
se om föreningarna har gemensamma intresseområden och skulle kunna samarbeta i högre 
grad.  
 
En omställning från tryckt material till mer digital informationsspridning (hemsida, FB och 
mejl) har också genomförts. Detta av miljöskäl och då de flesta i dag har tillgång till internet 
och sociala kanaler. De personer som föreningen vet inte har eller sällan ser våra inlägg på 
hemsida och FB får fortfarande pappersutskick. Vid större evenemang har också fler 
pappersutskick delats ut än vid mindre arrangemang. Informationstavlan används 
regelbundet för informationsspridning.   



Aktiviteter 
 
Hurva byförening har under 2021 organiserat  
 

• Vårmarknad och växtbytardag 
• Pumpaodlingstävling 
• Snitslat motionsspår 
• Familjedag 
• Håll Hurva rent 
• Lökplantering 
• Höstmarknad med halloweenaktiviteter, bl.a. spökrunda, prisutdelning i 

pumpaodlingstävling och pumpakarvningstävling 
• Hurva lyser  
• Nisserunda med jultomtens brevlåda 

 
Utöver detta har föreningen deltagit under Arkivens hus miniutställning Arkivens dag i Eslöv 
den 13 november. 
 
Alla aktiviteter har genomförts utomhus och deltagare har uppmanats att hålla avstånd 
samt, i de perioder då detta varit aktuellt, endast röra sig i grupper om åtta. 
 
Eslövs Byalagsråd  
 
Två förmöten har hållits inom EBR samt två möten med kommunalråden i Eslövs kommun.  
Hurva Byförening har varit representerade på två förmöten och ett EBR-möte med 
kommunalråden. 
 
Frågor som diskuterats är appsystemet i förskola och skola i Eslövs kommun, för- och 
nackdelar med höghastighetsbanan genom Skåne/Eslövs kommun, 
landsbygdsutvecklingsprojekten samt frågor som rör en önskan om en mer effektiv kontakt 
med och snabbare handläggning av kommunen i utvecklingsprojekt som drivs av byarna 
själva.  
 
Ordförandeskapet inom EBR är ambulerande. Under 2021 och 2022 är Andy Rosqvist från 
Hurva Byförening vald till dess ordförande. Andrea Bratten Hill är sekreterare.  
 
Samverkan 
 
Hurva byförening har under 2021 tagit en första kontakt med Hurva IF, Hurva frivilliga 
brandkår samt Hurva vägförening. Ett samverkansmöte har hållits med Hurva IF, där man 
konstaterade ett antal gemensamma intresseområden och möjliga områden för samarbete 
och gemensamma aktiviteter. Hurva byförening har också lånat ut sin expertis för att hjälpa 
Hurva IF att söka bidrag för renovering av idrottshallens tak.  
 
  



Skrivelser 
 
Hurva byförening har under året författat två skrivelser.  
 
1. Skrivelse till Länsstyrelsen rörande HurvaPig AB:s ansökan om tillstånd att upprätta 

slaktgrisproduktion. Med skrivelsen sökte Hurva nå ett klargörande gällande buller, 
doftspridning, risken för ökade transporter genom byn samt den eventuella påverkan på 
vattennivåerna i Hurva till följd av ökade vattenuttag i och med upprättande av 
verksamheten.  

2. Skrivelse till VA SYD med anledning av vattensituationen i Hurva. Fokus låg på att få 
förtydligande gällande tidplan för lösning, kapacitet efter genomförd lösning,	precisering 
av beredskapsplan. 
 

Skrivelserna och svar kan läsas på Hurva byförenings hemsida. 
 
 
Återvinningsstation i Hurva 
 
Byföreningen har upprättat E-förslaget ”Återvinningsstation i Hurva” på kommunens 
hemsida. Detta med anledning av nedläggningen av återvinningsstationen i Hurva. E-
förslaget argumenterar för återinförd återvinningsstation i Hurva.  
 
 
Intressefrågor 
 
Asfaltverket 
 
Under perioden från årsmötet 2021 till och med den 31 december 2021 inkom 23 
observationer angående Asfaltverket från bybor. 
 
Hurva byförenings styrelse har, utöver mejlkontakt, under hösten 2021 hållit två 
telefonmöten med ansvarig miljöinspektör för Asfaltverket i Hurva. Telefonmötena har syftat 
till att upprätta en mer kontinuerlig dialog mellan Hurva byförening och Eslövs kommun 
gällande Asfaltverket, upprätta nya rutiner för en effektivare rapportering av inkomna 
observationer från Hurvas bybor genom Hurva byförening samt tydligare återrapportering 
från kommunen och Asfaltverket på de observationer som skickats in. 
Mer om vad som diskuterats under telefonmötena med Eslövs kommun kan läsas på Hurva 
byförenings hemsida.  
 
HurvaPig AB 
 
Hurva byförenings styrelse har per telefon deltagit på ett möte med HurvaPig AB efter 
beviljat tillstånd. Initiativtagare till mötet var Jesper Johansson (Skolådan). Deltog gjorde 
även Espinge gård. Hurva byförenings syfte med att delta var att hålla sig underrättad om 
initiativtagarens orosområden, ställa frågor angående risken för ökade transporter genom 
byn samt upprätta kontakt för att kunna bedriva en framtida dialog med verksamheten. 
  



Utegymmet 
 
Under året har Hurva byförening genom en arbetsgrupp ledd av Andrea Bratten Hill fortsatt 
dialogen om utegymmet med Eslövs kommun. Syftet har varit att hålla sig underrättad om 
projektets utveckling, se till att få inflytande över placering av utegymmet, vilka redskap som 
ska köpas in, reda ut frågan om framtida underhåll, verka för att Hurva byförening tydligt 
omnämns som just delfinansiär med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelserna i anslutning 
till utegymmet samt se till att frågor från bybor blir besvarade. Orosmoment från bybor har 
varit gymbelysningens påverkan på de omkringliggande fastigheterna. 
 
Välkomstskyltar 
 
Under ett medlemsmöte i maj 2021 beslöts det att byföreningen senast 2022 ska färdigställa 
tre välkomstskyltar som ska placeras vid infarterna till byn. Styrelsen har under året arbetat 
med att färdigställa designen, hämta in prisförslag på vad dessa skyltar skulle kosta samt 
kontraktera en tillverkare. Dessutom har en överenskommelse gjorts med Smedjan i Hurva 
som kommer att skapa de ställningar som skyltarna ska hängas upp på.  
 
Digitalisering av material om Hurva  
 
Under året har ett arbete med att sortera, strukturera och delvis utöka det material om 
Hurva som Lisbet Persson lånat ut till Hurva byförening inför en digitalisering av materialet 
2022. Byföreningen har i detta arbete fått hjälp av Ann-Charlotte Thysell. 
 
Bidrag från kommunen 
 
I december 2021 erhöll Hurva byförening ett bidrag om 76 700 kr från Eslövs kommun. 
Bidraget var uppdelat på två delar, ett administrationsbidrag om 16 667 kr och ett trygghets- 
och försköningsbidrag om 60 033 kr. Pengarna ska disponeras och redovisas 2022.  
 


