Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 2/ 2011
Hjärups byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som verkar för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Hör av dig till oss!
Vi i byalaget vill gärna ha synpunkter
från just DIG! Gå in på vår hemsida
med förslag, idéer och tankar.
www.hjarup.nu Där kan du också
se skrivelser och protokoll. Eller lägg
en lapp i vår brevlåda på biblioteket,
där det också finns en anslagstavla
med information om aktuella frågor
som rör Hjärup.

Lägesrapporter från
kommunen:
Informationen är lämnad av Göran
Berggren, strategisk planeringschef
Staffanstorps kommun.
Järnvägsstationen
Det inledande arbetet med olika
arkitektskisser för Hjärups
stationsområde har lett till att
Staffanstorps kommun har uttalat
rekommendationer till Trafikverket.
Något förenklat rekommenderar
kommunen:
* nedsänkning av spåren 2,5 meter för
bättre bullerskydd
* att en gårdsgata för bil-, cykel- och
gångtrafik mellan västra och östra
Hjärup görs som en bro över spåren
* att utesluta idén med överbyggnad av
spåren
Den exakta formuleringen finns i
protokollet från komunfullmäktiges
sammanträde 13 juni 2011.

En samarbetsgrupp mellan kommunen
och Trafikverket träffas 3-4 ggr/år.
Trafikverkets tidsplan för projektet
fyra spår Flackarp- Arlöv
Regeringens tillåtlighetsprövning
pågår
Järnvägsplaner och systemhandling
2010 -2012
Bygghandlingar 2012-2013
Möjlig byggstart och byggperiod 2014-2018
www.trafikverket.se
Hjärups Bocentrum
Kommunen har ett avtal med
Bonum/Riksbyggen om att bygga
seniorlägenheter på ”centrumtomten”.
2010 ändrade kommunstyrelsen
förutsättningarna för byggandet och
diskussioner med Bonum/Riksbyggen
pågår om hur en ny utformning ska se
ut.
Hjärup IP
Ett förslag till detaljplan har varit
utställd i början av året.
http://staffanstorp.se/boende/detaljplan
er/pagaende-planer/del-av-storauppakra-122-hjarup-ip/
Synpunkter och diskussioner gör att
förslaget håller på att bearbetas.
Av kommunens budget för 2011
framgår att idrottsplatsen planeras
byggas åren 2012-2013 om inte

beslutet om slutligt förslag försenar
bygget.

Elever från Hjärupslundsskolan har
tagit fotona.

Hjärup Park
Detaljplanen är klar och enligt
kommunens budget planeras Hjärups
park att byggas ut i etapper under åren
2012-2014 för att vara klar 2015.
Utformningen av parken är ännu inte
klar och ritarbetet inte påbörjat.

Farligt avfall

Kommunen kommer att informera
Byalaget när de olika förslagen
föreligger, så att Hjärupsborna kan
komma med synpunkter.

Hastighetsgränser inom
Hjärups tätort
Byalaget lämnade ett remissvar i slutet
av augusti till Miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden angående
nya hastighetsgränser i Hjärup.
Förslaget går ut på att hastigheten på
alla gator inom Hjärups tätort kommer
att bli 30 km och att gränsen för 50 km
kommer att förlängas på
Väståkravägen förbi Trädgårdslundens
bebyggelse. Det blir också förlängd
sänkt hastighet till 50 km på
Lommavägen fram till Banvallsvägen.
Byalaget fann inget att erinra
mot förslaget, men önskade i ett tillägg
att hastighetsgränsen till 50 km skulle
förlängas till Ynglingavägen.
(avtagsvägen mot Jakriborg)

Hjärup synliggörs digitalt
Flash-filmen om Hjärup/Uppåkra Jordbrukslandskap med
stormaktsanor och framtidstro - är
klar och kommer att kunna hämtas
från byalagets hemsida inom kort.
Filmen får användas gratis av alla som
vill kunna presentera Hjärup av olika
anledningar och i olika sammanhang.
Det enda som krävs är att
upphovsmannen Leader Lundaland
anges.

14 september mellan klockan 18 och
19 kommer den s.k. Farligt Avfallbilen till P-platsen på Banvallsvägen/Lars väg i Hjärup.
Det är en specialutrustad lastbil med
chaufför och en kemist.
Här kan du lämna t.ex. sprayflaskor,
batterier, kemikalier, färgrester och
elavfall upp till en mikrovågsugns
storlek, sådant som du normalt måste
åka till återvinningscentralen i
Staffanstorp för att lämna.
Mer information: www.staffanstorp.se
eller www.sysav.se eller Sysavs
kundtjänst 040-635 18 00
I fortsättningen är det tänkt att bilen
ska komma till Hjärup en gång på
våren och en gång på hösten.

Övrigt
Byalaget prenumererar numera på
BYAHORNET, en tidskrift med skånsk
historia, folkminnen och skrönor som
utkommer 5 ggr/år.
Finns utlagd på biblioteket.
Byalaget gratulerar Hjärupssonen Emil
Jensen till Gustaf Frödingsällskapets
lyrikpris på 25 000 kr.

Höstens arrangemang
De flesta programpunkterna är gratis
för byalagets medlemmar.
Vi hoppas att du ska hitta något som
intresserar dig! Välkommen!
Medlemsavgiften är 100:-hushåll och
år.
Postgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849

Byalagets styrelse
Redaktör: Ulla Göransson

