
                   

                           Hjärups Byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening 

                    som verkar för bykänsla och att Hjärupsbornas intressen tillvaratas. 

 

             Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 1 2016 

Styrelsenytt  
Inför årsmötet 26/4 saknar Byalaget såväl 

ordförande som styrelsemedlemmar. 

   Valberedningen har dessutom en vakans.   

Byalagets framtid är oviss om viktiga 

poster inte blir tillsatta. Kontakta gärna 

någon i styrelsen eller valberedningen om 

du är intresserad och har några frågor.  

 

Grönområden  
Hjärup Park Anläggningsarbetet för 

etapp 1 är igång och cykelvägen mellan 

Uppåkravallen och Hjärupslundsskolan är 

färdig. Ytan för midsommarfirande görs 

klar hösten 2016, medan den för Valborg 

som ingår i etapp 2 inte är upphandlad.    

 

Scoutparken Scouternas arrende går ut 

2017. Tomtens och byggnadens framtida 

öde är oklart.   

  

Gamla idrottsplatsen och tennisplanen 

Kommunens ambitioner är att underhålla 

dem till minimum tills detaljplanen för 

Åttevägen vinner laga kraft, enligt en 

svarsskrivelse från kommunstyrelsen. 

  

Det gröna Hjärup Stora träd har huggits 

ned vid Fredriks väg, Tågvägen och 

Äppelhagen, även vårdträdet vid gamla 

skolan som Byalaget värnat om!? 

 

Äppelhagens arkeologiska utgrävningar 

har avslutats efter att man letat ytterligare 

fynd från en vikingatida storgård. 

Skolor 
Uppåkraskolan är inflyttningsklar som F-6 

skola inför höstterminen 2016 och en 

intilliggande förskola sommaren 2017.  

   Byggande av högstadieskola på detta 

område är ännu inte bestämd. 

 

Ängslyckans förskola ska rivas våren 2016 

och är ersatt med paviljonger. Ny byggnad 

som projekteras är prel klar sommaren 2018.   

 

En ny förskola beräknas öppna 1 mars 2016 

i Vårdcentralens (HMC) tidigare lokaler 

efter att de flyttat till BONUM-huset. 

 

Öppna förskolan i fritidsgruppens lokaler, 

tillhörande Hjärups skola, är fram till mars 

utlånade till annan förskoleverksamhet. 

 

Järnvägsnytt  

Järnvägsplanen är inte godkänd men 

planeringsprocessen är i gång med att ta 

fram förutsättningar vid upphandlingen av 

totalentreprenör. Därefter får vi veta mer om 

vad som händer under byggprocessen. 

Byggstart fortfarande planerad till 2017. 

   För att förhindra olyckor har två meter 

höga stängsel satts upp längs järnvägen.  

   De två stationsbyggnaderna är sedan länge 

inlösta av Trafikverket och stinsbostaden är 

uthyrd. Flyktingboende i stationshuset har 

föreslagits. q-märkning finns med i förslag 

till detaljplan. Det vill dock till att husen 

hålls i skick. Taket som är dåligt på 

stationsbyggnaden behöver åtgärdas. 



Detaljplaner, laga kraft-vinnande, 

byggstarter och överklaganden 
Åttevägens detaljplan antogs först av 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

december 2014. Överklaganden av detta 

beslut innebar nytt ställningstagande i 

kommunfullmäktige 2015-06-15 varvid 

planen antogs, men blev åter överklagad. 

”Utställning nr 2” pågår t.o.m. 2016-01-18. 

  

Tågvägens detaljplan har vunnit laga 

kraft. Försäljning av 12 parhus pågår. 

 

Åkerslundshusens detaljplan har vunnit 

laga kraft. Området ska innehålla varierad 

bebyggelse, cirka 45 hus.   

 

Äppelhagens detaljplan har vunnit laga 

kraft. Byggande av18 bostäder har inletts.   

 

Klockaregårdsvägens detaljplan 
Samrådsmöte hölls 2015-11-11 för 

byggande av åtta radhus. Placering av 

befintlig sopstation och biltrafik bör ses 

över - liksom i övriga Hjärup. 

Ny avfallsplan ska tas upp i under våren. 

  

Hjärup NO etapp 3 (Åretruntbyn) 

Samrådsmöte hölls 2015-06-10 med 

diskussion bl.a. om genomfartstrafik i 

Parkallén. Beslut i denna fråga är oklart. 

   JM har i ”Humlelunden”, som ligger 

intill Trädgårdslunden, börjat bygga villor 

som ligger ute till försäljning.   

 

Västerstad, Skanskas område väster om 

järnvägen byggs i etapper. Samrådsmöte 

kring en första detaljplan (skelett) hölls 

2016-01-13, synpunkter t.o.m. 2016-01-24.   

 

Service  
Hjärupsborna är trötta på att behöva göra 

sina postärenden i Staffanstorp. Det tycks 

inte hända något i denna angelägna fråga. 

Varför kan man undra?    

   Jouraffären är nedlagd och byggnaden är 

öde. Bageriet är åter till salu. Det finns 

många tomma lokaler i Jakri.  Vågar ingen 

satsa på Hjärup eftersom de boende tycks 

träffas och handla på annat håll? 

Arrangemang  
Politikermötet den 23 september med 

Melissa Dahlqvist som moderator drog stor 

publik och många angelägna frågor, t.ex. 

skolor och grönområden ventilerades.     

Politikermöten vill vi se som återkommande. 

   

Discot för låg- och mellanstadiet den 7/11 
Tyvärr blev det inget disco för mellanstadiet 

p.g.a. få anmälningar. Till lågstadiet hade vi 

80 barn anmälda dagen innan. Trots att 

några oanmälda inte släpptes in vid dörren 

blev discot en succé med Carl Sigeback som 

DJ! Till vårens disco 5/3 har vi sett över 

rutinerna och utökat antalet anmälningar.    

 

Hjärupsdagen kommer troligen inte att 

arrangeras under 2016. 

 

Valborgs- och midsommarfirande görs i 

samarbete med scouter och UIF. 

 

Samarrangemang med biblioteket blev 

lyckat och kommer att utvecklas. Under 

våren får Hjärup meröppet bibliotek. 

 

Vad som händer under våren framgår av 

bifogat Arrangemangsblad. Som medlem 

har du fri entré. Biblioteket, församlingen 

och seniorverksamheten har arrangemang 

enligt egna programblad.    

 

Referensgruppen i ny skepnad 

Byalagets referensgrupp rekonstruerades 

våren 2015 genom att i förra Byabladet 

uppmana medlemmarna att skicka in sina 

mailadresser för att på ett enkelt sätt 

kommunicera olika frågor. Tyvärr har ingen 

visat intresse trots att adresserna skulle 

behandlas enligt Personupplysningslagen. 

VARFÖR?  Kom gärna med synpunkter! 
Byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu  

  

Hjärups Byalag vill få fler medlemmar 

I december 2015 noterades 405 hushåll.  
Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår, 

postgiro 372192-5 eller bankgiro 5318-5849.  

Följ oss på Hemsidan och Facebook 
 www.hjarup.nu facebook.com/HjärupsByalag 
                                Redaktör Ingegerd Höglund    

mailto:Byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu
http://www.hjarup.nu/


 

 

 

 

                               

 

 


