Hjärups Byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som verkar för bykänsla och att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 1 2017
Styrelsenytt
I oktober för 15 år sedan bildades Hjärups
Byalag vid ett möte i Hjärups skola!!
Årsmöte hålls 26/4 2017.
Byalagets styrelse håller på att bilda olika
arbetsgrupper där vi gärna involverar
intresserade medlemmar. Även kortvariga
insatser uppskattas. Grupperna är:
Arrangemang
Sammankallande Ingegerd Höglund
Mail ingegerdhoglund@gmail.com
Ungdom
Sammankallande Bodil Carlsson
Mail rosberg.bodil@gmail.com
Grönytor & parkutveckling
Sammankallande Gun Sellén
Mail gunimsellen@gmail.com
Information
Sammankallande Sofia Güll
Mail sofia.gull@gmail.com
Plan- & trafikfrågor
Sammankallande Ingemar Persson
Mail ingemar.le.persson@telia.com
Hör av er till sammankallande om ni är
nyfikna på vad arbetsgruppen gör.
Arbetsgrupperna kommer att presenteras
på årsmötet. Tidigare referensgrupp och
råd har avvecklats.

Valborgskör
Är du en gammal körsångare som känner
sångsuget på våren? På Valborg skapar vi en
tillfällig Valborgskör. Alla som kan sjunga
en stämma är välkomna. Vi träffas och
repeterar en gång i förväg och förgyller
sedan valborgsfirandet i Hjärup med ett par
av de traditionella vårsångerna. Kontakta
sofia.gull@gmail.com.
Vad som i övrigt händer under våren, se
bifogat Arrangemangsblad som inkluderar
samarrangemang med Hjärups bibliotek,
UIF, Scouter och Hyresgästföreningen Jakri.
Stenshögs gård blir 200 år 2017 och
nuvarande ägare tänker fira detta i
samverkan med Byalaget prel. i september.

Grönområden
Hjärup Park Etapp 1 är klar. Den 8 maj
kan du diskutera den fortsatta utformningen
med kommunens parkingenjör Karl
Andersson (se Arrangemangsblad).
Scoutparken och scoutstugan Scouternas
stödförening har för avsikt att få till en
förlängning av avtalet med kommunen.
Anticimex har nyligen besiktigat huset.

Skolor
Arrangemang och aktiviteter
Politikermötet i september blev denna
gång en dialog med politiker från samtliga
partier i KF utom C. Frågor som bl.a.
lyftes var byggnation, Hjärups park,
skolor, kommunikationer och service.

Uppåkraskolan invigdes den 24/9
Byalaget medverkade med teckningstävling
och önskemål på postitlappar avseende
Hjärup. Dessa har presenterats för politiker
och tjänstemän i kommunen.
Det finns möjlighet att hyra lokaler kvällar

och helger, se staffanstorp.se Föreningar,
fritid och lokaler.

En ny rondell på Lommavägen ska
underlätta trafikflödet.

Ängslyckans förskola är fortsatt ersatt
med paviljonger. Ny byggnad på samma
tomt väntas vara klar 2017-2018 med 12
avdelningar vilket innebär en fördubbling.

Äppelhagens detaljplan vid Lommavägen
har vunnit laga kraft. Byggandet har
försenats p.g.a. bullerutredning avseende
trafikhastigheter. Kommunen har fortsatta
diskussioner med Trafikverket om lösningar.

Hjärtats förskola i vårdcentralens tidigare
lokaler ska användas tills vidare.
Skånska Småstadens kulturskola har
avvecklas p.g.a. konkurs.
Öppna förskolan ”ligger fortsatt på is”.

Service
Postpaket som skickats med Postnord kan
nu hämtas hos Tempo i Jakriborg.
HMC går på knäna då de fått alltför många
som listat sig i Hjärup, främst från
Staffanstorp. En politisk lösning behövs.

Järnvägsnytt
Trafikverket, i samarbete med kommunen
och Skånetrafiken, hade en välbesökt
informationspromenad den 13 september.
Upphandling av totalentreprenad pågår.
Bygget förväntas komma igång senhösten
2017 med de tillfälliga spåren.
q-märkning av stationshusen är klar.
Tidtabellsändringar för tågtrafiken med
stopp i Burlöv och Åkarp som slopades
december 2016 gör att resvägen blir över
fler zoner och därmed längre och dyrare
för Hjärupsborna. Kompensation för dessa
olägenheter är olöst.

Detaljplaner, laga kraft-vinnande,
byggstarter och överklaganden
Åttevägens detaljplan för byggande av
flerbostadshus är överklagad. Kommunen
avvaktar Länsstyrelsens beslut.
Åkerslundshusens detaljplan vid
Lommavägen är antagen. Försäljning av
radhus, Hjärups ängar Etapp 1, pågår för
inflyttning våren 2018.

Klockaregårdsvägens detaljplan antogs
2016-06-08 för byggande av åtta radhus.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och
miljööverdomstolen.
Åretruntbyn, Hjärup NO vid
Väståkravägen. Inflyttning pågår i området
Humlelunden. Bygget fortsätter 2017-2018.
Västerstad, Skanskas område väster om
järnvägen ska byggas i fyra etapper.
Detaljplan för byggande av Etapp 1 har varit
ute för samråd. Byggstart planeras till 2020.
Hjärups bocentrum, BONUM (i gamla
centrum). Samtliga fyra hus är klara.

Övrigt (se skrivelser)
Avfallsplan för Staffanstorps kommun
diskuterades vid öppet möte den 30/10.
Cykelbanor Malmö- Lund. Upprustning
längs Gamla Lundavägen inkluderar ny
cykelväg längs Lommavägen fram till
järnvägen. Start under 2017.
Parkeringar för bilar är som tidigare
nämnts underdimensionerade i byn liksom
cykelställen vid stationen - trots att man
förväntas cykla!
Bli medlem i Hjärups Byalag för att stärka
gemensamma mål och aktiviteter.
Följ oss på hemsidan www.hjarup.nu och
facebook.com/HjärupsByalag.
Berätta gärna hur ni bäst nås av information.
425 medlemshushåll noterades dec 2016.
Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår,
som sätts in på Plusgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849.
Redaktör Ingegerd Höglund

