
Vi är med och skapar 
det samhälle vi bor i
Hjärup är en tätort under tillväxt. Nya bo
städer byggs i nästan alla väder streck och 
en stor park är på väg att hitta sin form.  
Nu börjar bygget av fyra spår och planer 
finns för mer service och butiker.

Hjärup har engagerade invånare och det 
en gage manget hoppas jag håller i nu när 
ut vecklingen går så snabbt. Det är naturligt 

att Hjärup, med sitt fantastiska läge nära stora städer, växer och förändras. Vi kan 
dock alla vara med och påverka hur, så att vi får en god boende miljö och det levande 
sam hälle vi önskar. Ju fler som i olika sammanhang är med och funderar och pratar 
med varandra om hur vi vill att Hjärup ska utvecklas, desto klokare blir tankarna 
och desto fler bra idéer kan komma fram. 

Då och då hör jag av personer som bott länge i Hjärup att de är rädda att bykänslan 
ska försvinna när orten växer. Risken finns förstås. Därför är föreningar och gemen
samma aktiviteter extra viktiga, det är kittet mellan oss som bor här. 

I höst fyller Hjärups Byalag 17 år. Vi är ett tjugotal personer som är med i styrelse 
och arbetsgrupper. Många har bidragit länge och mycket till Byalagets verksamhet. 
På årsmötet avtackade vi till exempel Margareta Thomasson Stern som ledamot i 
styrelsen, där hon varit aktiv ända sedan starten. 

Hjärups Byalag är en viktig samtalspartner för Staffanstorps kommun, till exem pel 
när nya detalj planer ska beslutas. Som förening kan vi söka bidrag för arrange
mang vi vill genomföra. Vi i styrelsen önskar att ännu fler av medlemmarna är med 
och utnyttjar dessa möjligheter och kanske också hjälper till vid de stora arrange
mangen på Valborg och mid sommar som Byalaget är med och anordnar. 

Byalaget är en av flera viktiga föreningar i Hjärup. Vi hoppas kunna finnas i minst 
17 år till och bidra till ett trivsamt och levande samhälle. 

                  Sofia Güll, ordförande Hjärups Byalag

Byabladet Nr 2 2018

Järnvägsnytt
•  Totalentreprenör: JV NCC 

Sverige i samarbete med 
spanska OHL. Järnvägen in till 
Kloster gården i Lund beräknas 
vara klar 2024. Tillfälliga spår 
och station kom mer att finnas 
öster om be fintl ig järnväg 
vid Botildas väg 2020–2022. 
Arbets områden som nu är 
utmärkta med pinnar kan 
användas av entre pre nören 
under byggtiden varför träd 
och grönområden decimeras. 
Åter ställande ska göras enligt 
gällande detaljplaner. 

•  Vragerupsvägen får en pro
vi so risk ”militärbro” över 
järn vägen som sätts på plats 
hösten 2018. Lomma vägen 
stängs våren 2019 under 
cirka två år. Matartrafik från 
Lomma vägen ska passera 
via en väg som knyter an till 
Vragerups och Väståkravägen 
fram till Gamla Lundavägen. 
Stations husen evakueras 
hösten 2018. 

•  Under byggtiden kommer 
miljö påverkan och olycks
risker vara prioriterade. Mer 
infor ma tion finns på www.
trafikverket.se/lundarlov och 
för frågor epost lundarlov
fyraspar@trafikverket.se 

Några önskemål för Hjärup som Byalaget har 
Hundrastgårdar Kompensation av 
den stora vid Banvallsvägen som 
försvinner vid järnvägsbygget.

Cykelbanor Se över trafikfarliga kors
ningar och sträckor som har behov 
av breddning. 

Allaktivitetshus Lapptäckets förskola 
när den flyttar till Ängslyckan.

Uteaktiviteter Spontanidrottsplatser, 
utegym, gröna oaser, pumpställe för 
cyklar …
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Läns styrelsen om arkeo logiska ut gräv
ningar. Den trafik farliga kors ningen 
måste där emot få en lösning snarast 
möjligt. Åtagande studie i sam arbete 
med Staffanstorps kommun och 
Trafik verket förväntas vara klar efter 
sommaren.

Västerstad Skanskas område väster om 
järnvägen, ska byggas i fyra etapper 
men oklart när.

Varmt välkomna alla nyinflyttade  
i Hjärup!

Övrigt 
Avfallsplan för Staffanstorps kommun 
Sop sortering av mat avfall är under 
upp handling och ska införas på frivillig 
basis 2020.

Bilpool i Hjärup Sedan den 1 april 
finns en första elbil i bil poolen i Hjärup 
som du kan boka och an vända när du 
behöver. Det kostar bara när du väljer 
att använda bilen. 

För att kunna utöka bilpoolen och 
få fler del bara elbilar utspridda på fle
ra platser i Hjärup letar nu Dela Bilen 
Sverige AB, som är före taget som står 
ba kom tjänsten, efter per so ner som vill 
prova ett nytt sätt att ha bil. De sö ker 
dig som behöver bilen varje var dag, 
till exempel för pend ling till och från 
jobbet, men som inte be höver bi len så 
mycket övrig tid. 

Som ”månadsprenumerant” på en 
el pool bil har du den hemma på din 
egen uppfart där andra användare 
häm tar och lämnar bilen när du inte 
an vänder den. Detta är ett alter na tiv till 
egen bil eller till privat leasing och inne
bär en lägre månads kostnad och att du 
slipper binda upp dig i ett leasing avtal. 

Mer information finns på www.
delabilen.se/hjarup där du också regi
stre rar dig som medlem för att kunna 
använda bilpoolen. Vid frågor kon tak ta 
Magnus Öbrink på 070624 70 18 eller 
via epost: info@delabilen.se 

Styrelsenytt
Aktiva arbetsgrupper
Arrangemang  
Sammankallande Ingegerd Höglund: 
ingegerdhoglund@gmail.com

Information 
Sammankallande Sofia Güll:  
sofia.gull@gmail.com 

Plan- & trafikfrågor
Sammankallande Ingemar Persson: 
ingemar.le.persson@telia.com

Är du engagerad i någon av dessa 
frågor så hör av dig till samman
kallande eller till Byalagets ord
förande Sofia Güll. 

Byalaget på internet Vi finns på 
www.hjarup.nu och facebook.com/
HjärupsByalag. Meddela gärna dina 
önske mål och vilken information som 
önskas via epost: byalagetkontakt@
hjarup.nu

Hjärups Byalag som bildades 2001 är en partipolitiskt och religiöst obunden 
förening som verkar för bykänsla och att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

QTa tillfället i akt att utveckla 
både Hjärup och dig själv – 

både långvariga och tillfälliga 
insatser gör skillnad!

Arrangemang och aktiviteter 
Staffanstorps kommuns kulturpris 
har i år tilldelats Kerstin Ringdahl 
för hen nes särskilda insatser inom 
kultur området. Kerstin som fortsatt är 
medlem i Arrange mangs gruppen var 
med om att starta Byalagets Kultur och 
fritidsråd 2002. 

Politikermöte 23 augusti Angelägna 
frågor är till exempel byggnation, vägar, 
järn vägen, skolor, samlings lokaler, 
parker, biblioteket, säkerhet, service 
och vårdcentralen. 

Uppåkra Arkeologiska Center invigde 
ett kulthus i maj och ska genomföra ett 
stort evenemang, Vendel tids dagarna, 
29–30 september med till resta krigare 
från flera länder i Europa. Den som vill 
hjälpa till som volontär dessa dagar kan 
kontakta UllaBritt Henningsson på tel 
04046 03 43. 

Biblioteket Arrangemangsgruppen 
har via epost kontaktat kommunens 
för valt nings chef angående framtida 
planer för Hjärups bibliotek. Den verk
samhet som bedrivs i dag är mycket 
upp skattad av såväl Hjärups bor som 
av Byalaget genom trevligt samarbete 
bland annat vid gemen samma arrange
mang. 

Språkcafé har under våren ägt rum 
var annan söndag på biblioteket. Verk
sam heten tar paus under hösten för att 
hitta nya mötes former.

Arrangemang under hösten Se Bya
bladets baksida. Sam arrangemang görs 
med bland annat Hjärups bibliotek och 
Uppåkra Arkeologiska Center (UAC).

Skolor
Uppåkraskolan har ett omfattande pro
gram i idrottshallen. Möjlighet finns att 
hyra lokal på kvällstid. 

Fritidsgården på Uppåkraskolan har 
öppet fredag och lördag kväll jämn 
vecka. 

Förskola vid Uppåkraskolan projek te
ras av Hemsö. När denna öppnas och 
vem som blir hyresgäst är inte klart 
var för Åker vindans förskola finns kvar 
tills vidare. 

Ängslyckans förskola är fortsatt ersatt 
med paviljonger och med en avdelning 
”Vallmon” i före detta Småstadens 

för skola intill Jakriborg. Den nya bygg
na den på samma tomt väntas vara klar 
inför sommaren 2019 med tolv av del
ningar.

Lapptäckets och Hjärtats förskolor an
vänds tills vidare för att sedan flytta till 
Ängslyckan. 

Maria förskola med en avdelning i pri
vat regi har öppnats på Stinsgården 11. 

Öppna förskolan fortsätter med sin 
verk samhet i en liten lokal på biblio
teket tisdagar kl 13.30–15.30.

Service 
Vårdcentralen Hälsomedicinskt center 
i Hjärup har fortsatt långa vänte tider 
och många upplever att det är svårt att 
komma fram per telefon. Det är även 
svårt att få tillgång till listad läkare. 
Således en viktig fråga för Staffanstorps 
kommun att lösa i samarbete med 
Region Skåne.

Äldreboende i åtta våningar är under 
planering vid Hjärupslundsskolan. 
För detta fordras ändring av gällande 
detalj plan som är under utredning. 
Klöver lyckans platser räcker inte när 
Hjärup växer. 

Lokal service Bankomaten på Tempo är 
borttagen och många butikslokaler står 
tomma på Jakriborg. Negativa trender 
kan brytas om vi gynnar affärer och 
närings idkare i Hjärup.

Kerstin Ringdahl tar emot Staffanstorps kommuns kulturpris på Skånefestivalen.
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Parker och grönområden 
Hjärups park Etapp 2 håller på med 
an läggning av promenad/löpslingor 
samt plantering av träd och buskar. 
In vigning i kommunens regi kommer 
att ske när hela parken är klar. Det går 
att boka frilufts scenen i Hjärups park 
via epost: teknik@staffanstorp.se. Mer 
infor ma tion finns på www.staffanstorp.
se/hjarupspark 

Detaljplaner, laga kraft-
vinnande, byggstarter och 
överklaganden
Åttevägens detaljplan för byggande av 
fler bostadshus är överklagad till Mark 
och miljö domstolen. Domstolsbeslut 
väntas som dock kan överklagas i högre 
instans. 

Klockaregårdsvägens detaljplan för 
byggande av radhus överklagades till 
Mark och miljööverdomstolen. Enligt 
dom stolens beslut fick de klagande 
rätt i att planarbetet ej följt gällande 
riktlinjer.

Åretruntbyn Hjärup NO etapp 3 
Humle lunden JM fort sätter ut bygg
naden längs Parkallén. Schaktnings
arbete av dag vatten damm pågår i östra 
delen vid kraftledningen.

Åretruntbyn Hjärup NO etapp 4 
Handels området Tre kanten vid Gamla 
Lunda vägen och Väståkravägen. Detalj
planen för senas enligt ett be slut av 

Styrelsen för Hjärups Byalag. Från vänster: Ulla-Britt Henningsson, Milan Stamenkovic, Bodil 
Carlsson, Ingemar Persson, Michael Tsiparis, Sofia Güll, Peter Hofbauer, Anna Bruun Månsson  
och längst fram Ingegerd Höglund. Frånvarande: Tomas Naeslund och Charlotte Wilhelmsson. 
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Bli medlem i Hjärups Byalag 
Medlem skap för hushåll kostar 
150 kr per kalen der år, som sätts in 
på Plusgiro 3721925 eller Bankgiro 
53185849. 30 juni 2018 hade 
Byalaget 326 medlems hushåll.

Byabladet  
Redaktör Ingegerd Höglund: 
ingegerdhoglund@gmail.com

Layout Eva Andreasson:
eva@alltext.se
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TORSDAG 23 AUGUSTI

19.00  Politikermöte med Melissa 
Dahlqvist som moderator 
plats Hjärupslundsskolan
entré Fri 

TISDAG 11 SEPTEMBER

19.00  Musikkväll med Solby Surr 
under ledning av Ola Martins 
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri,  
övriga 50 kr

LÖRDAG–SÖNDAG  
29–30 SEPTEMBER

10.00  Vendeltidsdagarna:  
Upplev makten och prakten  
i vendeltidens Uppåkra 
Arr Uppåkra Arkeologiska Center m fl 
plats Uppåkra Arkeologiska Center
entré Se information UAC 

TORSDAG 4 OKTOBER

19.15  Författarkväll med  
Lena Andersson
Samarr med Hjärups bibliotek
plats Hjärups bibliotek 
entré 35 gratisbiljetter till Bya lagets 
medlemmar (max 2 st/hushåll), 
övriga 70 kr. Biljettsläpp 20/9, 
gratisbiljetter hämtas senast 27/9

SÖNDAG 7 OKTOBER

11.00  Höstvandring i Hjärup  
och dess omgivningar 
Med LiseLotte Martins 
Samling vid Församlingsgården 

LÖRDAG 13 OKTOBER

14.00  Lilla Vilda teatern:  
Lilla spökhistorien
Samarr med Hjärups bibliotek 
plats Hjärups bibliotek 
entré 25 kr

MÅNDAG 15 OKTOBER

19.15  Föreläsning av Heidi 
Avellan: Efter valet, regerings
bildningen 
plats Hjärups bibliotek 
entré Fri

ONSDAG 31 OKTOBER

Halloweenfirande
Samarr med Hjärups bibliotek
Samling kl 16–18 för sminkning 
plats Hjärups bibliotek 
entré Fri

TISDAG 6 NOVEMBER

19.00  Föreläsning av Per Karsten: 
Lundabiskopen Peder Winstrup – 
mannen och mumien
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri,  
övriga 50 kr

MÅNDAG 19 NOVEMBER

19.00  Föreläsning av Gunnel 
Carlson: Mina, dina och allas våra 
gröna rum 
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri,  
övriga 50 kr

LÖRDAG 24 NOVEMBER

10–12  Kreativt återbruk och 
leksaksbytardag
Samarr med Hjärups bibliotek
plats Hjärups bibliotek
entré Fri 

ONSDAG 28 NOVEMBER

19.00  Juljazzkonsert med  
Almaz Yebio trio 
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri,  
övriga 50 kr
Försäljning av lättglögg och för frisk
ningar i pausen. Helst föranmälan 
senast 23/11 på tel 040–46 03 43 
eller epost ubh13@hotmail.se

ÖVRIGT

19.00  Bokcirkel
Tisdagarna 28/8, 25/9, 30/10, 4/12 
och 15/1
plats Hjärups bibliotek 

9.30 Stavgång
Tisdagar och torsdagar
plats Samling vid Församlingsgården 

Varmt välkomna!

INFORMATION, AFFISCHER

Byalagets hemsida www.hjarup.nu 
och facebook.com/HjärupsByalag 

Årsavgift i Byalaget per medlems
hushåll är 150 kr som sätts in på 
Plusgiro 3721925 eller Bankgiro 
53185849

VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG
HÖSTEN 2018


