
Följ oss på Hemsidan och Facebook! 
www.hjarup.nu/ facebook.com/HjärupsByalag 
eller lägg en lapp i vår brevlåda på biblioteket,  
där det också finns en anslagstavla med 
information.   !
Årsmöte onsdagen 22 april  
Hjärupssalen klockan 19  
Motioner ska vara inkomna till styrelsen 
senast 7 april 
   
Hjärup Park 
Anbudet att anlägga parken är ute på entreprenad. 
Arbetet kommer att börja med anläggning av gång- 
och cykelvägar och den stora dagvattendammen 
under 2015.  
Själva planteringen börjar inte förrän 2016.  
Hjärupsborna kan fortfarande påverka 
utformningen av  parken genom att lämna förslag 
till trädgårdsingenjör Karl Andersson på 
kommunen.     
  
Uppåkravallen (Hjärups nya idrottsplats) 
UIF-arna är förtjusta över sin nya idrottsplats, som 
många idrottsföreningar är avundsjuka på, enligt 
dem. Flera år med en blöt, oduglig grusplan och 
bussresor till Staffanstorp är över. Man får tillgång 
till klubbhus med omklädningsrum och kiosk, 
pentry, styrelserum, kansli, maskinrum och hiss 
i slutet av januari. Det är ett lyft för klubben och 
hela byn, enligt ledarna. Två gräsplaner  och två 
konstgräsplaner kommer att finnas. !
Det första spadtaget nr 1   
Den 12 december 2014 togs det första symboliska 
spadtaget av bl.a. kommunfullmäktiges ordförande 
Christian Sonesson till Bonums seniorboende, Brf 
Nafnes Gård, i Hjärups gamla centrum. En första 
inflyttning är planerad till första kvartalet 2016. 

!
Det första spadtaget nr 2 
Tidigast i mars/april kommer det första spadtaget 
att tas till Hjärups nya skola i Åretruntbyn. Skolan 
har ännu inte har fått något namn. Den beräknas 
vara inflyttningsklar till höstterminen 2016. !
Tillfällig öppen förskola. 
För att råda bot på barnomsorgskön i Hjärup, har 
man tagit öppna förskolans lokaler i anspråk och 
flyttat öppna förskolan ”tillfälligt” till en paviljong 
på Hjärups skola. En ny förskola ska byggas i 
närheten av den blivande nya skolan i Åretruntbyn 
och förväntas vara klar till sommaren 2015. !
Detaljplaner, laga kraft-vinnande, 
byggstarter och överklaganden 
Detaljplanen för Åttevägen antogs av Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden i slutet av december. 
Ett antal överklaganden har kommit in, både från 
sakägare och andra, så nu går ärendet vidare. !
Detaljplanen för Tågvägen för byggnation av 12 
radhus har vunnit laga kraft och nu söker 
byggfirman Derome bygglov. Möjlig byggstart 
redan under 2015. !
Detaljplanen för Åkeslundshusen har också den 
vunnit laga kraft. Upphandlingen för projekteringen 
av gator och allmänna ytor pågår. Bygglov är ännu 
inte sökt. Marken ägs inte av kommunen. !
Äppelhagens detaljplan är antagen och överklagad  
till länstyrelsen som avslagit överklagandet. 
Beslutet kan överklagas till Mark- och 
Miljödomstolen. !
Detaljplanen för Hjärup NO etapp 2 (Åretruntbyn)  
är antagen och överklagad. Beslut av överklagandet 
avvaktas. 

Hjärups Byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening  
som verkar för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.
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Senaste nytt från trafikverket 
Arbetet med järnvägsplanen pågår och beräknas 
vara klart i början av 2015. Sedan kommer planen 
att ställas ut för allmänheten. Tid för byggstart är 
ännu inte fastställd. !
Hälsomedicinskt center    
kommer att flytta in i nya lokaler i Bonum 
seniorboende i slutet av 2015 som första hyresgäst. 
Centret kommer att flytta utan att några större 
förändringar görs i verksamheten. 
  
Senior i skolan 
Är Du intresserad av att göra en insats genom att 
bara vara där för barnen i Hjärups skolor några 
timmar i veckan? Välj själv hur ofta och hur länge. 
Eller känner du någon som skulle passa för 
uppgiften? Ta kontakt med Taina Ahola 
046-251299 eller Patrik Runesson 046-251215. 
En utbildningsdag för seniorer  i skolan planeras. !
Lycklig Resa! 
önskar Byalaget de scouter från Äventyrsscouterna 
i Hjärup, som ska åka till Japan i mitten av juli på 
World Scout Jamboree. De har själva bidragit till 
resan bl.a. genom att sälja grillkol. 
  
Hjärups Bageri & Gastronomi avvecklas 
Ranjit Roy meddelar på sin Facebooksida att 
Hjärups Bageri & Gastronomi stänger p.g.a. hälso - 
och lönsamhetsskäl. Vi är många som beklagar 
det djupt. Navet i Hjärups ”uteliv” försvinner! En 
sådan entreprenör som du behövs i Hjärup, Ranjit! 
Tack för den energi och glädje du har spridit! 
Lycka till i framtiden! !
Detta händer bl.a. i Hjärup i vår 
Det planeras en Irländsk festival i år också! 
Den kommer troligen att gå av stapeln i juni. 
Exakt datum är inte fastställt ännu. Se i pressen! !
UIF planerar ”något slags jippo” på sin nya 
idrottsplats den 11/4 (efter påsk). !
Hjärupsdagen firas i år söndagen den 31 maj. 
Se separat program senare i vår. !
Hör av dig till oss om du vill vara med och visa upp 
något du tillverkar eller sysslar med. !
Valborgsmässoafton och Midsommarafton 
firas som vanligt på den gamla idrottsplatsen 
i samarbete med Scouterna och UIF. 
Se separat program senare i vår.  !
Hjärups Byalag försöker bilda en spontankör 
för blandade åldrar i byn. En kör där man kan 
sjunga hellre än bra. Intresserad? 

Hjärups Byalags arrangemang  
Vårprogrammet börjar 11 februari kl. 19.00 med  
Kärlek, svek och längtan - Tre kvinnoöden 
med Marianne Söderberg, känd TV-profil. 
Se bifogat arrangemangsblad! 
Programpunkterna är gratis för Byalagets 
medlemmar. Priset för icke medlemmar är 50 kr. 
för vuxna och 25 kr. för  barn (obs! höjt pris) 
Välkommen! !
Församlingsgårdens verksamhet, 
Senior i Hjärup Se deras program! !
Hjärups Bibliotek under våren 
Öppettider: 
månd/onsd/torsd. 10 - 19 
tisd.15 - 19, fred.10 - 15, lörd. 10 - 13 
Tfn: 046 - 25 15 94 
BARN OCH UNGA 
Sagoklubb fr. 3 år, fredagar 9.30 
Alltid på en onsdag, för större barn. 
Sportlovsprogram och påsklovsprogram 
VUXNA 
Ett antal föredrag med början 29/1 kl. 19.15 då 
Sigrid Combüchen berättar om sin senaste roman 
Den oumbärliga. 
Se bibliotekets vårprogram! !
Detta bevakar Byalaget bl.a. under året 
Vi fortsätter att bevaka de olika detaljplanerna och 
trafikplaneringen i samband med  dem. !
En Scoutparksgrupp har bildats som  börjat 
engagera sig i vad som kommer att hända med 
scoutstugan och scoutparken när arrendet går ut 
2017. !
Vi bevakar vad som händer med stationshusen som 
inte får stå och förfalla, arbetar för ett allaktivitets- 
hus för Hjärupsborna och en fritidsgård för 
ungdomarna, och håller ett öga på förskolor och 
skolor samt frågan om  service i Hjärup. !
Vi bevakar också vad som händer med runstenen 
och vårdträdet inför byggandet i Äppelhagen. !
Dessutom försöker vi skapa en bykänsla genom att 
ordna arrangemang och ge information till byborna. !
Bli medlem! Var med och påverka! 
Medlemsavgiften är 150kr/hushåll och år. 
Obs! höjd avgift 
Postgiro 372192-5  
Bankgiro 5318-5849 
Byalagets styrelse Redaktör Ulla Göransson  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