
             

                         Hjärups Byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening 

                  som verkar för bykänsla och att Hjärupsbornas intressen tillvaratas. 

 

             Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 2 2015 

Styrelsenytt  
Vid årsmötet avtackades för värdefulla 

insatser styrelsemedlemmarna Kerstin 

Ringdahl och Tommy Grönberg.  

Till nya styrelsemedlemmar valdes; Sofia 

Güll, Tomas Naeslund, Milan Stamenkovic.  

I valberedningen blev en plats vakant. 

 

Vi sörjer och saknar Ulla Göransson en 

vän och eldsjäl, som betytt mycket för 

Byalagets styrelse. Som sekreterare, 

redaktör för Byabladet och ansvarig för 

Hjärupsdagen var hon en nyckelperson.   

 

Grönområden  

Hjärup Park har påbörjats med anläggning 

av gång- och cykelvägar som väntas bli 

klara under hösten liksom den stora 

dagvattendammen. Plantering i den östra 

delen är planerad till 2016.   

 

Scoutparken. 

Scouternas arrende går ut 2017. Tomtens 

och byggnadens framtida öde är under stark 

bevakning. Här får inte byggas några hus! 

 

Grusplanen 

Kommunen har under våren arbetat 

tillsammans med skolledningen och Hem 

och Skola på ett förslag om hur grusplanen 

kan bli en bra del av skolbarnens utemiljö 

och samtidigt en trygg och säker passage 

mellan de två skolorna. Hjärups Byalag har 

inkommit med synpunkter på hur planen  

skulle kunna integreras med Scoutparken. 

Under hösten kommer kommunen att 

presentera sitt förslag. 

 

Skolor 
Hjärups nya skola, Uppåkraskolan  
beräknas inflyttningsklar till höstterminen 

2016. Intill byggs en ny förskola som ska 

vara klar sommaren 2016. Barnen från 

Åkervindan kommer att flytta in här. När en 

högstadieskola byggs är ännu inte klarlagt. 

 

Ängslyckans förskola är ersatt med 

paviljonger. Beslut har inte tagits om det blir 

renovering eller ny byggnad på samma tomt.    

 

Skolgården Hjärups skola, en insändare 

En påminnelse om att det under skoltid råder 

cykelförbud på skolgården på Hjärups skola. 

Ledningen och personal får dagligen be 

vuxna att inte cykla över skolgården. Man 

har även fått påpeka att hundar skall hållas 

kopplade när man går över skolgården vilket 

inte alltid är fallet. Det finns barn som är 

rädda för hundar och upplever det 

obehagligt med hundar på skolgården.  

Ta en annan väg med hunden under skoltid!  

 

Järnvägsnytt  

Planeringsprocessen är i full gång. Först när 

upphandlingen och entreprenör är bestämd 

får vi veta fler detaljer kring t.ex. tidsplanen 

och byggprocessen. Byalaget bevakar 

detaljplanearbetet och samråden kring dessa. 



De två stationsbyggnaderna är inlösta av 

Trafikverket. Byalaget har uppmärksammat 

den dåliga skötseln av tomterna till husen 

som står outhyrda. q-märkning av husen är 

en kommunal fråga som bör lösas snarast.   

  

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, då 

detaljplanen antogs. Nya överklaganden har 

även lämnats efter detta beslut.  

 

Tågvägens detaljplan har vunnit laga kraft. 

Försäljning av 12 parhus pågår. 

 

Åkerslundshusens detaljplan har vunnit 

laga kraft. Utbyggnad av området kommer 

att påbörjas under året. 

 

Äppelhagens detaljplan vann laga kraft 

2015-01-23. Inom området föreslås 

byggande av18 nya bostäder. Innan 

byggstart har arkeologiska utgrävningar 

genomförts. Vårdträdets bevarande på 

skoltomten har önskats! 

 

Hjärup NO (Åretruntbyn)    

Hjärup NO etapp 3 Samrådsmöte hölls 

2015-06-10, med diskussion främst 

beträffande genomfartstrafik i Parkallén, 

höghus i fyra vån och dagvattenhantering. 

Synpunkter är inskickade till kommunen. 

 

Västerstad (Skanskas område väster om 

järnvägen) Planprogram presenterades 

2015-06-15. Området ska byggas i etapper. 

En första detaljplan väntas i slutet av 2016. 

 

Vad händer i Hjärup under hösten 
Politikermötet den 23 september är 

Byalagets första arrangemang. Vi hoppas på 

god anslutning och många angelägna frågor.  

Helt nytt är disco för låg- och mellanstadiet 

den 7/11 som förväntas locka många unga. 

Se f.ö. bifogat Arrangemangsblad med 

varierat utbud. Som medlem har du fri entré.  

Biblioteket, seniorverksamheten och 

församlingen har dessutom arrangemang 

enligt egna programblad. 

 

Tempos postupprop har gett över 600 

namnunderskrifter. Skriv på du också! 

 

Referensgruppen i ny skepnad 
Hjärupsbornas åsikter är viktiga för oss och 

Byalagets referensgrupp behöver 

rekonstrueras. Gruppen skapades för att få 

åsikter som input till Byalagets arbete. Vi 

vill nu som ett nytt grepp samla in 

mailadresser från våra medlemmar för att på 

ett enkelt sätt kommunicera olika frågor. 

     Vi hoppas att många medlemmar tar 

chansen att känna sig mer delaktiga i 

Byalaget. Mailadresserna kommer 

behandlas konfidentiellt enligt 

Personupplysningslagen och användas 

endast i syfte att inhämta förslag och åsikter 

kring olika frågor och aktiviteter. 

Vill du bli mer delaktig kontakta någon i 

Byalagets styrelse eller gör en anmälan till  

Byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu  

 

Hjärups Byalag vill naturligtvis också få 

fler medlemmar som     

-ser fördelar med att Byalaget är 

 remissinstans till Staffanstorps kommun 

-ger stöd till en ideell förening som är 

 partipolitiskt och religiöst obunden 

-bidrar till ökad bykänsla  

-bidrar till ökat underlag i beslutsfrågor och 

 skrivelser som rör Hjärup 

-bidrar till bevakning av detaljplaner     

 byggnationer, trafik och service till byn 

-bidrar till att utveckla Hjärupsdagen till ett 

 större evenemang 

-bidrar till trevliga arrangemang med  

 gratis entré för medlemmarna 

-medverkar i Byabladet som ges ut två 

 gånger per år 

 

Medlemskap kostar 150 kr per år, 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/


                               

 
 


