
Hurva Byförening – verksamhetsberättelse för 2016 
 
Föreningens verksamhetsberättelse börjar med förra årsmötet som hölls 
den 10:e mars 2016 
  
Sedan förra årsmötet har styrelsen haft 7 styrelsemöten  
 
Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning 
  
Ordförande Anders Östman 
Sekreterare Ann-Charlotte Thysell 
Kassör Anette Kron 
Ledamöter Angelica Wideheim 
 Anna Nyman 
Suppleanter Anette Gunder Nilsson 
 Elisabeth Bergenäs 
 
Revisorer har varit Lars Strömberg och Ulla Pålson Hermansson 
Revisorssuppleant har varit Mats Leeman 
  
Valberedningen har bestått av Marie Bergstrand (sammankallande),  
Ulf Nilsson och Jan Sjögren. 
  
 
Eslövs Byalagsråd 
2 styrelsemöten har hållits samt ett gemensamt möte med alla 
byföreningarna hos Eslövs kommun. Hurva Byförening har varit dåligt 
representerade på dessa möten och en förändring av detta kommer att 
ske under 2017. 
 
Medlemskort 
Byföreningen tog fram medlemskort som medlemmarna erhöll som bevis 
på sitt medlemskap. Medlemskort kommer fortsättningsvis att tilldelas 
medlemmarna med ett nytt medlemskort per år. 
 
Informationsblad 
Byföreningen framställde ett informationsblad om den verksamhet som 
bedrivs och hur man kommer i kontakt med Byföreningen- 
Informationsbladet delades ut till samtliga hushåll. 
 
 



Bullervallen 
Lars Strömberg kvarstår som ensam medlen i ”bullergruppen” med 
Anders Östman som tillfällig resurs om så behövs. Ingen aktivitet har 
dock bedrivits i denna grupp under 2016. 
 
Fiberinstallation i Hurva 
Under 2016 och 2017 har fiberbyggnation pågått i byn.  
 
Skadegörelse på pendlarparkeringen 
Byföreningen har från Eslövs polisdistrikt erhållit en lista på samtliga 
polisanmälningar som inkommit rörande skadegörelse på 
pendlarparkeringen vid E22’an.  Eslövs Kommun har meddelat att man 
inte avser att utföra några åtgärder vid pendlarparkeringen. 
 
Belysning vid gröningen 
Byföreningen har varit i kontakt med Eslövs kommun med önskemål om 
någon form av belysning längs gångvägarna runt lekplatsen och 
gröningen. Än har detta inte mynnat ut i någon åtgärd. 
 
Trafiken i byn 
Hastigheten sänktes från 50 km/tim till 40 km/tim på 
genomfartsvägarna, Riksvägen och Eslövsvägen. Övriga vägar i byn 
sänktes till 30 km/tim. Det råder oförändrat 30 km/tim på Eslövsvägen 
förbi dagiset. Dock glömde man att skylta om Trädgårdsvägen. 
Byföreningen har varit i kontakt med Trafikverket angående de problem 
som, trots fartsänkningen, föreligger med höga farter på framför allt 
Riksvägen och Eslövsvägen. Trafikverket har lovat att sätta upp Hurva 
som högprioriterad ort för att återkomma med förslag på tänkbara 
lösningar på fartdämpande åtgärder.  
 
Sandlådor för vinterunderhåll  
Byn fick en ny sandlåda på Riksvägen vid Mitt i Hurva 
 
  



 
Aktiviteter under 2016 
Vi höll den årliga Familjedagen på gröningen den 5:e juni. 
Det var betydligt fler besökare än tidigare år. 
 
Halv åtta i Hurva.  
Vi lanserade en egen variant av det välkända TV-programmet för att 
boende i byn skulle kunna lära känna även de personer som man 
normalt inte umgås med.  
Vi vet dock inte om man missat detta eller missuppfattat aktiviteten för 
ingen har anmält sig.  
 
Övriga frågor 
 
Lekplatsen & utegym 
Byföreningen har varit i kontakt med Eslövs kommun angående 
upprustning av lekplatsen samt förfrågan om möjligheten att upprätta 
ett utegym invid lekplatsen. Frågan ligger hos kommunen nu. 
 
Välkomstskyltar 
Nya välkomstskyltar på infartsvägarna till byn är på planeringsstadiet 
Vi väntar på besked vilka tillstånd som behövs för att få sätta upp 
välkomstskyltar vid byns infarter. 
 
Hurvas historia 
Byföreningen har en idé om att markera hus och platser som har en del i 
byns historia. Tanken är att initialt skapa en virtuell byavandring på 
hemsidan. 
 
Hurva Vägförening 
Då Hurva Vägförening inte har någon egen hemsida så har en egen 
punkt tillkommit på Byföreningens hemsida under Hurva By > Hurva 
Vägförening där Vägföreningens styrelse presenteras med 
kontaktuppgifter. 
 
Övrigt 
Det vore bra om det boende kunde komma med synpunkter och förslag 
på aktiviteter man vill skall genomföras. 


