
Hurva Byförening – verksamhetsberättelse för 2015 

 
Föreningens verksamhetsberättelse börjar med förra årsmötet som hölls 
den 10:e mars 2015 

  
Under året som gått har styrelsen haft 10 styrelsemöten  
 

Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning 

  
Ordförande Anders Östman 

Sekreterare Ann-Charlotte Thysell 
Kassör Anette Kron 
Ledamöter Angelica Wideheim 
 Sanna Lindesäng 
Suppleanter Anette Gunder Nilsson 
 Anna Nyman 
 

Revisorer har varit Lars Strömberg och Ulla Pålson Hermansson 

Revisorssuppleant har varit Mats Leeman 
  
Valberedningen har bestått av Lisbeth Persson (sammankallande),  
Ulf Nilsson och Håkan Lesse. 
  
”Bullergruppen” som arbetet med bullerskyddet mot E22 har bestått av 
Lars Strömberg och Håkan Lesse.  
 
Fiber i Hurva 
Under 2015 har Byföreningen samordnat dörrknackning med 
namninsamling i ett försöka att få så många boende intresserade att ett 
fiberprojekt kunde starta.  
Målet uppnåddes och samarbete inleddes med Fibergruppen för 
indragning av fiber i Hurva by.  
 
Eslövs Byalagsråd 

2 styrelsemöten har hållits samt ett gemensamt möte med alla 
byföreningarna hos Eslövs kommun. 
 
Växtbytardag 24 maj 
Den 24:e maj 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 



 
 
Mångkamp på nationaldagen 6:e juni 
Byföreningen anordnade en familjedag med mångkamp den 6:e juni på 
gröningen vid lekplatsen. Detta var ett uppskattat arrangemang.  
 
Städdag 6:e september 
Den 6:e september utlystes som städdag och 20-30 personer slöt upp 
och hjälptes åt att göra vår by ännu finare. Gemensam fika efteråt. 
 
Lökplantering på Fäladstorget 17:e oktober 
Den 17:e oktober samlades ett antal Hurvabor på Fäladstorget och 
hjälptes åt att plantera de 1000 lökar vi fått av Eslövs kommun för att 
försköna Fäladstorget. 
 
Lekplats 
Byföreningen har drivit på Eslövs kommun vilket resulterat i uppröjning 
kring lekplatsen samt att en ny gungbräda kommit på plats. 
 

Ny anslagstavla 
En ny anslagstavla sattes upp den 3:e mars i anslutning till de nya 
busshållsplatserna på Tunnbindarvägen. Det är Eslövs kommun som 
ombesörjat att denna kommit på plats efter många påstötningar från 
Byföreningen. 
 

Hemsidan 
Hurva Byförening har fått ta över domänen hurva.se från Eslövs 
kommun. Detta innebär att hemsidan svarar på både 
www.hurvabyforening.se till www.hurva.se 
 

Trafiken i byn 
Hurva Byförening har varit i kontakt med Trafikverket angående 

fartdämpande åtgärder, men inga beslut är fattade angående åtgärder 

Hastigheten kommer att sänkas till 40 km/tim i byn under våren. 

  

http://www.hurvabyforening.se/
http://www.hurva.se/


Övriga frågor 
Aktiviteter under 2016 
 
Välkomstskyltar 
Nya välkomstskyltar på infartvägarna till byn är på planeringsstadiet 
 
Bänkar i byn 
Ingen ny bänk kommer att placeras vid busshållsplatsen vid Annikas 
Antik då Skånetrafiken anser att det är för få resenärer som använder 
denna hållplats 
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 det boende kunde komma med synpunkter och förslag 
på aktiviteter man vill skall genomföras. 


