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

Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 2 2016
Hjärupsdagen? Om ni saknade denna i år
Vid årsmötet 2016-04-26 valdes Sofia Güll tar vi gärna emot synpunkter och idéer.
till ny ordförande och till nya suppleanter
Språkcafé i Hjärup har diskuterats för att
valdes Anna Bruun Månsson, Bodil
kunna starta vid behov.
Carlsson och Gun Sellén.

Styrelsenytt

Arrangemang och aktiviteter
Politikermötet den 26/9 Melissa
Dahlqvist återkommer som moderator.
Samtliga partier är inbjudna.
Disco för lågstadiet den 19/11 med Carl
Sigeback som populär DJ. Tips önskas om
vad vi kan göra för de lite äldre barnen.
Vad som i övrigt händer under hösten,
se bifogat Arrangemangsblad som
inkluderar samarrangemang med Hjärups
bibliotek.
OBS! Staffanstorps kommun håller på att
ta fram Kulturmiljöprogram för Hjärup.
Information och diskussion med fika på
biblioteket måndagen den 19 september kl
18.00. Vilka kvaliteter är viktigast för
Hjärup? Varför väljer man att bo här?
Arkitekt Emma Phil önskar synpunkter.
Meröppet bibliotek invigdes den 27 maj.
Du kan som meröppetanvändare besöka
biblioteket alla dagar 06.00 – 22.00.
Valborgs- och midsommarfirande gjordes i
samarbete med scouter och UIF, vilket vi
hoppas ska fortsätta. Valborg firades även
på Jakri i Hyresgästföreningens regi.

Erik Kullenbergs skrifter om gamla
Hjärup ”Bygd kring Byskola i Hjärup” och
”Flyttdags-Bondgård och Byskola i Hjärup”
finns till försäljning i Församlingsgården.

Grönområden
Hjärup Park Anläggningsarbetet för etapp
1 beräknas vara klart våren 2017.
Scoutparken Inget nytt att rapportera.
Gamla idrottsplatsen och tennisplanen
Inget nytt, se Åttevägens detaljplan.
Byalaget bevakar ”Det gröna Hjärup”.

Skolor
Uppåkraskolan är en ny F-6 skola för 280
elever som invigs 24/9 med olika aktiviteter,
kl 10-16, där även Byalaget medverkar.
Fotbollens dag firas på Uppåkravallen.
En intilliggande förskola planeras vara klar
hösten 2018. Skolan kan växa till 520 barn.
Ängslyckans förskola är fortsatt ersatt med
paviljonger. Rivning av gamla byggnaden
under hösten. Ny byggnad på samma tomt
väntas vara klar hösten 2018.
Hjärtats förskola har öppnats i
Vårdcentralens tidigare lokaler.

Öppna förskolan ”ligger på is”.

Service
Postärenden måste fortsättningsvis göras
på ICA i Staffanstorp till mångas förtret.
Bankomat har installerats i entrén till
Tempo på deras bekostnad. Tack för det!

Detaljplaner, laga kraft-vinnande,
byggstarter och överklaganden
Åttevägens detaljplan för byggande av
flerbostadshus antogs första gången av KF
2015-06-15 och efter överklagande 201604-25. Kommunen avvaktar Länsstyrelsens
beslut efter att nytt överklagande lämnats.
Tågvägens detaljplan har vunnit laga
kraft. Byggande av 12 hus pågår.
Åkerslundshusens detaljplan vid
Lommavägen har vunnit laga kraft för att
bygga cirka 50 hus.

Järnvägsnytt
Järnvägsplanen är fastställd 2016-05-17.
Upphandling av totalentreprenad pågår.
Trolig byggstart senhösten 2017.
Informationspromenad i Hjärup planeras till
mitten av september.
Detaljplanerna för Banvallsvägen och
Stationsbron är antagna av KF 2015-04-25.
Kontakterna med kommunen fortsätter
angående q-märkning av stationshusen.
Tidtabellsändringar där nuvarande stopp i
Burlöv och Åkarp slopas from dec 2016 har
gett upphov till många arga kommentarer.
Skånetrafiken beklagar detta beslut som
gjorts av Trafikverket pga kapacitetsbrist.
Stationsbyggnaderna är inlösta av
Trafikverket. Stationshuset, stinsbostaden,
och ”gula huset” är uthyrda tom 2017.

Övrigt (se skrivelser)

Ny Avfallsplan för Staffanstorps kommun
Äppelhagens detaljplan vid Lommavägen ska antas under året. Byalaget har lämnat
förslag om möjlighet till källsortering.
har vunnit laga kraft. Byggande av 18 hus
har försenats pga bullerutredning. Även en
Snabbcykelstråk Malmö- Lund som
namninsamling för hastighetssänkning på
handläggs av Trafikverket har varit ute för
Lommavägen pågår som berör planen.
Byalaget beklagar djupt att alla gamla träd samråd. Kommunen är i nuläget inte
intresserad, men ser positivt på aktuell
huggits ned, även Byskolans vårdträd.
upprustning av cykelbanan längs Gamla
Lundavägen. Planeras att genomföras 2017.
Klockaregårdsvägens detaljplan antogs
2016-06-08 för byggande av åtta radhus.
Detaljplanen är överklagad.
Åretruntbyn, Hjärup NO, vid
Väståkravägen. ”Trädgårdslunden”
byggdes i första etappen. Ytterligare hus
byggs nu området, ”Humlelunden”.
Västerstad, Skanskas område väster om
järnvägen ska byggas i fyra etapper.
Samrådsmöte kring en skelettplan hölls
2016-01-13. Detaljplan för byggande av
etapp 1 väntas i höst.

Parkeringsytor är underdimensionerade ex
kring gamla centrum och vid stationen.
Hjärupsborna förväntas cykla!

Referensgruppen??
Kan Byalagets referensgrupp rekonstrueras
för ökad kommunikation med byborna?
Byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu
Hjärups Byalag vill få fler medlemmar
Det ger styrka till gemensamma mål och
aktiviteter. Följ oss på www.hjarup.nu och
facebook.com/HjärupsByalag.

Hjärups bocentrum, BONUM (i gamla
centrum) Inflyttning pågår. Vårdcentralen,
HMC, har fått nya mottagningslokaler här.

405 medlemshushåll noterades dec 2015.
Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår,
postgiro 372192-5 eller bankgiro 5318-5849.
Redaktör Ingegerd Höglund

