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

Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 2 år 2017
Styrelsenytt

Årsmöte hölls 26/4 2017 samt Extra årsmöte
23/5 avseende stadgeändringar.
Avgående styrelsemedlemmar: Lars-Göran
Mattisson, Boel Selander och Gun Sellén. Nya:
Charlotte Wilhelmsson och Marie Enhörning.
-Styrelsen har bildat fem arbetsgrupper där
intresserade medlemmar involverats.
Grupperna är:
*Arrangemang
Sammankallande Ingegerd Höglund
Mail ingegerdhoglund@gmail.com
*Grönytor & parkutveckling
Sammankallande Helena Heijmink
Mail helena.heijmink@concube.se
*Information
Sammankallande Sofia Güll
Mail sofia.gull@gmail.com
*Plan- & trafikfrågor
Sammankallande Ingemar Persson
Mail ingemar.le.persson@telia.com
*Ungdom
Sammankallande Charlotte Wilhelmsson
Mail wilhelmsson.charlotte@gmail.com
Som tidigare påpekats uppskattas även
kortvariga insatser från intresserade
medlemmar. Hör av er till sammankallande om
ni är nyfikna på vad arbetsgruppen gör.

Arrangemang och aktiviteter

Under våren har Byalaget haft flera välbesökta
arrangemang med i snitt 50 besökare.
Samarrangemangen med Biblioteket har varit
mycket positivt. Även samarbetet vid
utomhusaktiviteter med UIF, Scouter och
Floorball kidz (Valborg och Midsommar) samt

med Hyresgästföreningen på Jakriborg (Barnens
dag) har känts mycket bra.
Till Valborgsmäss skapades en tillfällig sångkör.
Förhoppningsvis fortsätter denna verksamhet att
sprida sångarglädje. Låt oss värna musiklivet i
Hjärup genom att få en replokal för alla grupper!
Språkcafé Hjärup hade god uppslutning av
volontärer vid första träffen 16/7. De tre
gästernas uppskattande kommentarer gör att vi
med ytterligare information hoppas på fler vid
kommande möten – mer information på
www.hjarup.nu och dess Blogg.
Vårens insamling av möbler o dyl till familjen
som flyttade in i Stinsbostaden engagerade
många Hjärupsbor. Tack för det!
Vad som händer under hösten finns i bifogat
Arrangemangsblad som inkluderar
samarrangemangen med Hjärups bibliotek.
Vid Politikermötet 20/9 aktualiseras troligen:
Nybyggnation, Hjärups park & grönytor, skolor,
idrott, gemensamhetslokaler, integration, service,
vägar och kommunikationer.
Kulturmiljöprogram Hjärup 11/10 Projektet
finns att läsa på Hjärups bibliotek.

Grönområden

Hjärup Park Etapp 1 är klar. Vid ett möte i maj
med parkingenjör Karl Andersson och
projektledare Anna Palm fick vi ta del av den
fortsatta planeringen. Flera positiva åsikter
hördes bland åhörarna. Det framfördes också

att befintliga grönytor och lekplatser är mycket
viktiga och får inte åsidosättas utan bevaras
och få nödvändig skötsel och upprustning.
Scoutparken och scoutstugan Scouternas
stödförening har fått förlängt hyresavtal för
scoutstugan med 10 år som alla är glada för.
Fler scoutledare söks!! Vi förfrågan kan lokalen
dessutom användas till andra aktiviteter.

Skolor

Ängslyckans förskola är fortsatt ersatt med
paviljonger. Ny byggnad väntas vara klar 2019.

trafiksituationen i den hårt belastade korsningen.

Trafik, kommunikationer

Den nya rondellen på Lommavägen byggdes
för att underlätta trafikflödet. Snart intog de
trevliga Rondellhundarna platsen men tyvärr har
de försvunnit. Varför?
Trafikhastigheter. Kommunen och Trafikverket
har ej gett respons på önskade begränsningar
avseende Lommavägen och Väståkravägen.
Snabbcykelstråk Malmö-Lund är under
utredning se Trafikverket.se/snabbcykelstrak.

Uppåkraskolans förskola är under planering.
Öppen förskola med viss verksamhet på
biblioteket startar eventuellt i höst.

Detaljplaner, laga kraft-vinnande,
byggstarter och överklaganden

Åttevägens detaljplan för byggande av
flerbostadshus är överklagad till Länsstyrelsen.
Klockaregårdsvägens detaljplan för
byggande av radhus är överklagad till Markoch miljööverdomstolen.
Åkerslundshusens detaljplan vid
Lommavägen är antagen och byggnation pågår
Äppelhagens detaljplan vid Lommavägen är
antagen och byggnation pågår.
Åretruntbyn, Hjärup NO vid Väståkravägen.
Byggnation av Humlelunden etapp 2 pågår.
Etapp 3 fortsätter 2018.
Västerstad, Skanskas område väster om
järnvägen ska byggas i fyra etapper.
Byggstart planeras till 2020.
-Arkeologiska utgrävningar av området
avslutades sista dagarna i juli. En rapport ska
sammanställas när fynden analyserats.
Trekanten, ett nytt handelsområde vid
Väståkravägen - Gamla Lundavägen.
Synpunkter för och emot diskuterades vid ett
informationsmöte 26/4. Innan detaljplanen
presenteras ska en utredning göras avseende

Järnvägsbygget. Totalentreprenad har vid
upphandling tilldelats JV NCC Sverige i
samarbete med spanska OHL (Obrascon Huarte
Lain). Överklaganden gör att överprövning ska
göras av Förvaltningsrätten i Falun.
Information www.trafikverket.se/lund-arlov
- Parkering för bilar och cyklar vid stationen är
som tidigare nämnts underdimensionerade.

Övrigt

Utökad sopsortering av matavfall kommer att
införas under 2018. Sorteringen är frivillig och
avgiften blir densamma vilket man än väljer.
Insamlingssystem har ännu inte beslutats.
Återvinningsstationen vid Klockaregårdsvägen
kommer att flyttas när planerade husbyggen
påbörjas. Två alternativa lösningar närmare
rondellen utreds.
Byalagets hemsida inkl Blogg och Facebook
Berätta hur du bäst nås av information om Hjärup
och om du kan hjälpa till med It-support.
Se f ö hemsidan www.hjarup.nu och
facebook.com/HjärupsByalag.
Bli medlem i Hjärups Byalag
Medlemskap kostar 150 kr per hushåll och
kalenderår, Plusgiro 372192-5 eller Bankgiro
5318-5849. Den 1 augusti hade Hjärups Byalag
382 medlemshushåll.
Lämna gärna synpunkter på innehåll och
vilken information som önskas.
Redaktör Ingegerd Höglund

