
Sedf 

Hoppas att ni har haft en bra sommar! 

Mycket händer i Hjärup nu, och vi vet att ni har ett stort engagemang för byn. Det hoppas vi håller i sig. 

Det byggs mycket,: nya parken står klar, trekanten är påbörjad och snart är även bygget med de 4 spåren 
klart. Det är naturligt att Hjärup, med sitt fantastiska läge växer och förändras och vi kan alla vara med och 
påverka hur, så att vi får en bra boendemiljö. 

En del kanske oroar sig för att bykänslan ska försvinna när Hjärup växer. Därför är föreningar och 
gemensamma aktiviteter nu extra viktiga. För 21 år sedan kom byalaget till på initiativ av hjärupsborna. 
Syftet med byalaget skulle vara att ta tillvara hjärupsbornas intressen. Så är det fortfarande. Vi är en 
partipolitiskt och religiöst obunden förening, som arbetar för utvecklingen av Hjärup. Arbetet görs genom 
påverkansarbete, deltagande i olika organ, möten och sammankomster, insändare och intervjuer i media, 
och epost till, samt direkta samtal med, politiker och förvaltningar i kommunen och närområdet. Läs mer 
om vårt arbete på www.hjarup.nu.

Byalaget bidrar också till bykänslan genom olika arrangemang och firande av högtider. Vi hoppas såklart att 
ännu fler vill bli medlemmar och delta i arrangemang som firandet av valborg, midsommar och halloween. 
Vi tar tacksamt emot hjälp vid genomförandet av sådana större arrangemang. Nedan några bilder från 
engagerade eldsjälar som klär midsommarstången till midsommarfirandet i Scoutparken. Stort tack till 
Lisbeth & Peter Hofbauer som gjorde det möjligt att återuppta traditionen. 

Vi är idag cirka 10 personer som är med i byalagets styrelse och arbetsgrupper, men vi vill gärna bli fler. 
Många har bidragit länge och mycket till Byalagets verksamhet. På årsmötet avtackade vi en av byalagets 
trotjänare Ingegerd Höglund som varit aktiv ända sedan starten.

Vi vill gärna också passa på och påminna om att vi den 29 augusti har bjudit in samtliga partier för att hålla 
i en politikerdebatt på Hjärupslundsskolan.Hoppas vi ses då!

 
                     VÄLKOMMEN SOM MEDLEM 
Medlemskap för hushåll kostar 150 kr/kalenderår som sätts in på Bankgiro 
5318-5849. Medlemmar har reducerad avgift vid arrangemang. 



VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG 

Hösten 2022

LÖRDAG 22/10 

11.00 Astrids Guldkorn för barn från 
3 år 

PLATS Biblioteket. 
ENTRÉ Gratis. 

Biljettsläpp 7 oktober.  
---------------------------------------------

MÅNDAG 31/10 

18.00-20.00 Halloweenfirande för  
barn och vuxna 

PLATS Utomhus runt Hjärups skola.  
ENTRÉ Gratis. 

--------------------------------------------- 

MÅNDAG  14/11  

 19.15 Författarkväll  

- Helena Kubicek Boye

Konsten att sova

PLATS Biblioteket.  

ENTRÉ Byalagets medlemmar 40 kr,  
övriga 70 kr. 

Samarrangemang med Biblioteket, tel  
046 – 25 15 94.  

Biljettsläpp 24 oktober.  

(35 biljetter reserveras för  
Byalagsmedlemmar, max 2 per  
hushåll) 

Medlemskap Hjärups Byalag för hushåll kostar 150 kr/kalenderår som sätts in på Bankgiro 5318-5849. 

Medlemmar har reducerad avgift vid arrangemang. 

MÅNDAG 29/8  

19.00 Politikermöte med utfrågning Moderator: Melissa 
Dahlqvist     

PLATS Hjärupslundsskolan.  ENTRÉ Gratis. 

MÅNDAG 29/8  

19.00 Politikermöte med utfrågning 
Moderator: Melissa Dahlqvist   

PLATS Hjärupslundsskolan. 
ENTRÉ Gratis. 
----------------------------------------------

ONSDAG 21/9 

19.00 Heidi Avellan – Efter valet 

PLATS Hjärupslundsskolan. 
ENTRÉ Gratis. 
----------------------------------------------

TORSDAG 29/9 

19.15 Författarkväll  

- Kristian Gerner
Sovjetunionens skendöd: Ryssland
och Ukraina

PLATS Biblioteket.  
ENTRÉ Byalagets medlemmar 40 kr,  
övriga 70 kr. 
Samarrangemang med Biblioteket, tel  
046 – 25 15 94. 

Biljettsläpp 8 september.  

(35 biljetter reserveras för  
Byalagsmedlemmar, max 2 per  
hushåll) 

------------------------------------------

ONSDAG 12/10 kl  

19.00 Stand up comedy 

- Martin Svensson
PLATS Hjärupslundsskolan. ENTRÉ
Medlem Hjärups Byalag 20 kr, övriga
50 kr

LÖRDAG  19/11 

10.00 resp 12.00 Sagofen Isadora – 
Kalas, Alfons Åberg för barn 3-5 år 

PLATS Biblioteket.  

ENTRÉ Gratis. 

Samarrangemang med Biblioteket, tel  
046 – 25 15 94.  

Biljettsläpp 4/11  
----------------------------------------------

TISDAG 6/12 

19.00 Julavslutning  

-Dinos Orkester

PLATS Hjärupslundsskolan  ENTRÉ 
50 kr för samtliga inkl glögg  med 
tilltugg 

Obligatorisk föranmälan senast 25/11  
till Ulla-Britt, tel 0704772472 eller 
ubh13@hotmail.se 

----------------------------------------------
ÖVRIGT 

Bokcirkel.  
Tisdagar kl 19.00 23/8, 20/9, 25/10,  
29/11 2022 och 10/1 2023 
På Hjärups bibliotek 
Ansvarig: Ingegerd Höglund 

Stavgång 
Tisdagar och torsdagar, samling  kl 
09.30 vid Församlingsgården

Kontaktperson Lisbeth Nilsson 0704795923






