
Hurva Byförening – verksamhetsberättelse för 2014 

 
Föreningens verksamhetsberättelse börjar med förra årsmötet som hölls 
den 10:e mars 2014. 
  
Under året som gått har styrelsen haft 11 styrelsemöten. 
 

Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: 
  
Ordförande Anders Östman 

Sekreterare Ann-Charlotte Thysell 
Kassör Anette Kron 
Ledamöter Angelica Wideheim 
 Helena Andersson 
Suppleanter Sanna Andersson 
 Eva Örberg 

 

Revisorer har varit Lars Strömberg och Ulla Pålson Hermansson. 
Revisorssuppleant har varit Mats Leeman. 
  
Valberedningen har bestått av Lisbeth Persson (sammankallande),  
Ulf Nilsson och Lars Strömberg. 
  
”Bullergruppen” som arbetet med bullerskyddet mot E22 har bestått av 
Lars Strömberg och Håkan Lesse. Efter korrespondens med Trafikverket 
och Eslövs kommun har det beslutats att en ny bullermätning skall 
göras. Nästa steg är att det sedan blir förhandling om åtgärder.  
 
Byföreningen tog under året initiav till bildandet av en fibergrupp med 
uppgift tt udersöka möjligheterna att bygga ett fiberoptiskt  
bredbandsnät i byn med omland. Gruppen har, i samarbete med 
motsvarande grupper i andra byar i Eslövs kommun, undersökt  
möjligheterna att driva fibernät i en samfällighetsförening. Diskussioner 
har också förts med Södra Frosta fiberförening om ett möjligt samarbete. 
Gruppen har startat en facebooksida som fungear som 
informationskanal. Gruppen har bestått av Jan Sjögren, Jimmy Sjölin, 
Thomas Pilbecker och Johan Björklund. Thomas Pilbecker har på egen 
begäran utgått ut gruppen.  
 

 
 



Eslövs Byalagsråd 

2 styrelsemöten har hållits under året som gått samt ett gemensamt 
möte med alla byföreningarna hos Eslövs kommun.  
 
Hurva som egen postort 
Posten AB tillstyrkte Byföreningens ansökan om att Hurva skulle bli egen 
postort och genomförandet av Hurva som postort skedde 2:a mars 2015. 
 

Växtbytardag 
Den 1:e juni genomfördes en växtbytardag vid församlingshemmet. Det 
var uppskattat av de som kom, uppslutningen var något bättre än 
föregående år, men vi ser gärna att fler kommer. 
 
Ellinge vodkadestilleri 
Byföreningen bjöd in till visning av Ellinge vodkadestilleri som framställer 
den världsberömda vodkan Purity. Drygt 30 personer kom till denna 
visning. Samtliga personer var mycket positiva till arrangemanget. 
 
Hemsidan 
Från och med november 2014 läggs protokollen från byföreningens 
styrelsemöten ut på hemsidan så man kan följa byföreningens arbete 
 
Svenska Kyrkan 
Hurva var sommarkyrka i år och Byföreningen anordnade i samband med 
detta en femkamp. Responsen från deltagarna var god och vi kommer 
därför att fortsätta med denna typ av arrangemang kommande sommar i 
samband med nationaldagen. 
 
Lekplats 
Eslövs kommun har under hösten rensat upp i växtligheten runt 
lekplatsen och allt buskage utom i västlig riktning har helt tagits bort. 
Man kommer att sätta ett stort antal lökar som kommer att ge fin 
blommande inramning till lekplatsen. 
 

 
 
 
 
 
 



Övriga frågor 
Aktiviteter under 2014 
 
Välkomstskyltar 
Nya välkomstskyltar på infartsvägarna till byn är på planeringsstadiet 
 
Ny anslagstavla 
En ny anslagstavla kommer att sättas upp i anslutning till de nya 
busshållplatserna på Tunnbindarvägen. Det är Eslövs kommun som 
kommer att ombesörja att denna kommer på plats. 
 
Bänkar i byn 
Ny bänk vid busshållplatsen vid Annikas Antik har framförts som 
önskemål till Skånetrafiken som registrerat detta som ett ärende, men 
inget har hänt i denna fråga. 
Önskemål om ny bänk vid busshållplatsen på Tunnbindarvägen mitt 
emot busskuren har framförts till Eslövs Kommun, men inget har hänt i 
denna fråga ännu. 
 
Övrigt 
Det vore bra om de boende ville komma med synpunkter och förslag på 
aktiviteter man vill skall genomföras 


