Sedf

Var med om att skapa bykänsla
Som engagerad i Hjärups Byalag under 20 år tänker jag avgå från mina uppdrag vid årsmötet den 26 april
och därmed ett stimulerande uppdrag som redaktör. Fixandet kring arrangemangen har f ö varit min
huvuduppgift.
”Behövs Hjärups Byalag?” frågade jag i senaste numret. Svaret är obetingat JA om Hjärup ska bli
likvärdigt gentemot centralorten Staffanstorp och detta kommer jag fortsatt att verka för. Byalaget har fått
en efterlängtad nytändning med Zbigniew Glowacki som ordförande och två styrelseledamöter Sara
Göransson och Tobbe Hellberg som blivande redaktörer.
Det främsta nyckelordet i Byalagets arbete är att känna GEMENSKAP och att mötesplatser därför måste prioriteras. Byalaget
kommer att fortsatt driva frågan om att Gamla stationsbyggnaden är lämpligt som allaktivitetshus. Byggnaden ligger centralt och
har stort kulturvärde. ”Den gröna byn” som myntades i en slogan vid starten 2001 känns också viktigt att slå vakt om. Hjärups
park är ett välkommet park- och rekreationsområde och scenen kommer att användas när Byalaget firar 20 år den 21 maj. Kanske
du har någon programpunkt att bidra med?
En fortsatt dialog med politikerna är självklart. I nuläget kan man undra om det är det något parti som driver hjärupsfrågor. Den
nedrustning av verksamheter som på senaste tiden skett i en växande ort bör man ifrågasätta. Skrivelse med synpunkter har
skickats till Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson. På Byalagets hemsida www.hjarup.se kan du läsa skrivelsen och
vad Byalaget sysslat med under 20 år.
Mina barn hade en bra uppväxtmiljö i Hjärup med fritidsgård i gamla byskolan vid Stenshögsvägen och i ett centrum där
seniorboendet Bonum nu ligger, fanns bra service. Med fördubblat invånarantal sedan 1970-talet önskar jag och Byalaget att fler
vill bli medlemmar för att stärka gemenskapen. Det vore även fint om fler engagerar sig som volontär och ställer upp vid
arrangemang eller känner sig ha något annat att bidra med. Spontana arbetsgrupper välkomnas utan krav på att vara
styrelsemedlem.
Hjärups Byalags vision:
Hjärup ska vara en bra plats att leva i för alla, oavsett ålder.
Vi behöver ett levande Hjärup där det finns mer handel, service och mötesplatser.
Mötesplatser där det finns möjlighet till samtal, kultur och nöjen.
Ett Hjärup som är en förebild för samhället där boendemiljö stå i centrum.
Ett Hjärup man besöker för att se det goda exemplet.

Styrelsemedlemmarna december 2021. Från vänster: Peter Hofbauer kassör, Zbiegniew Glowacki ordförande, Tobbe Hellberg, Ingegerd Höglund , Bodil Carlsson,
Lisbeth Nilsson sekreterare. Sara Göransson saknas.

VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG
VÅREN 2022
TORSDAG 24/2
19.00 Lars Fridh fortsätter sin
rundvandring i Hjärup

kr, övriga 50 kr.
Kontant eller Swish.
------------------------------------------

PLATS Hjärupslundsskolan
ENTRÉ Medlem Hjärups Byalag 20
kr, övriga 50 kr.
Kontant eller Swish.

MÅNDAG 4/4

------------------------------------------

PLATS Hjärupslundsskolan
ENTRÉ Medlem Hjärups Byalag 20
kr, övriga 50 kr.
Kontant eller Swish.

TORSDAG 3/3
19.15 Den blomstrande
köksträdgården med Anette Boäng
PLATS Hjärupslundsskolan
ENTRÉ Byalagets medlemmar 40 kr,
övriga 70 kr.
(35 biljetter till Byalagets medlemmar,
max 2 per hushåll)

19.00 Mitt grekiska jag Föredrag
Michael Tsiparis

-----------------------------------------LÖRDAG 9/4

PLATS Hjärupslundsskolan
-----------------------------------------TISDAG 3/5
19.00 En rolig musikfrågesport
med Quiz Bo Göran svensson &
Lars Göran Källquist
(ta med penna)
PLATS Hjärupslundsskolan
ENTRÉ Medlem Hjärups Byalag 20
kr, övriga 50 kr.
Kontant eller Swish.
-----------------------------------------LÖRDAG 21/5

14.00 Den mystiska skogen med
sagofén Isadora 3-5 år

Hjärups Byalag 20 år

PLATS Biblioteket
ENTRÉ Vuxna och barn 30 kr

Vi firar i Hjärups Park, boka
eftermiddagen, program kommer.
------------------------------------------

------------------------------------------

Samarrangemang med biblioteket
Biljettsläpp 25/3
tel 046 – 25 15 94

LÖRDAG 12/3

------------------------------------------

Bokcirkel.

11.00 Svampen med Lilla Vilda
teatern 1-4 år

TISDAG 19/4

Tisdagar 25/1, 1/3, 5/4, 10/5 och 23/8
kl 19.00 på Hjärups bibliotek

19.15 Författarkväll med Jens
Liljestrand

Stavgång

Samarrangemang med Biblioteket
Biljettsläpp 10/2
tel 046 – 25 15 94

PLATS Biblioteket
ENTRÉ Vuxna och barn 30 kr
Samarrangemang med Biblioteket
Biljettsläpp 25/2
tel 046 – 25 15 94
-----------------------------------------ONSDAG 16/3
19.00 Att vara gallerist och
konstexpert Föredrag av Pia Staël
von Holstein
PLATS Hjärupslundsskolan
ENTRÉ Medlem Hjärups Byalag 20

PLATS Biblioteket
ENTRÉ Byalagets medlemmar 40 kr,
övriga 70 kr. (35 biljetter till
Byalagets medlemmar, max 2 per
hushåll)

ÖVRIGT

Tisdagar och torsdagar
kl 09.30 vid Församlingsgården

Samarrangemang med Biblioteket
Biljettsläpp 29/3
tel 046 – 25 15 94
-----------------------------------------TISDAG 26/4
19.00 Årsmöte Hjärups Byalag

Alla arrangemang genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Medlemskap Hjärups Byalag för hushåll kostar 150 kr/kalenderår som sätts in på Bankgiro 5318-5849.
Medlemmar har reducerad avgift vid arrangemang.

