Informationsbrev från Hjärups byalag nr 2 2013
Hjärups byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som
verkar för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.
Detaljplanen för Åttevägen
Den senaste tiden har Hjärups Byalag
ifrågasatts för sitt tidigare ställningstagande när det gäller bebyggelse på
Åttevägen.
I mitten av augusti 2013 bildades
”Vårt Hjärup” på facebook och i
brevlådorna kom ett flygblad med
”Hejsan Hjärupsbo, det är dags att
agera nu!” Aktionen gällde Tågvägens
och Åttevägens detaljplaner för
planerad bebyggelse bl.a. på den
nuvarande idrottsplatsen och den
förväntade trafikökningen på
Klockaregårdsvägen. Man saknade
också ett barnperspektiv.
Eftersom Hjärups byalag tillsammans
med Hem och Skola och UIF för flera
år sedan accepterat en förtätning av
bebyggelsen i området, frågar sig Vårt
Hjärup vilka Hjärupsbor byalaget
egentligen anser sig företräda och på
vilket mandat.
Vårt Hjärups ”gillare” på facebook
tycker också att medelåldern i
byalagets styrelse är för hög för att
kunna företräda barnfamiljerna.
De flesta styrelsemedlemmarna är i
mormor/morfarsåldern och har tid
till sammanträden och möten.

En referensgrupp håller på att bildats
för att byalaget ska kunna få råd i
frågor som berör vissa grupper mer än
andra, t.ex. tillföra ett barnperspektiv.
Byalaget håller också på med att
revidera sin hemsida, där man kan hitta
svar på många frågor som ställts i debatten.
Byalaget finns numera på facebook
där man kan läsa om senaste nytt och
vad som händer i byn.
Vi i Byalaget vill se förändring och
tillväxt i Hjärup, en framtid för våra barn
och barnbarn. Vi vill verka för att vi ska få
mer resurser till skola, dagis och fritis,
service i vår by, som Post och uttagsautomat och varför inte isbana och
utomhusbad.
Vi värnar om grönområden, nya som
gamla, men är inte rädda för förändring.
Byalaget tror inte att detaljplanerna kan
stoppas, däremot förändras i detaljer.
För byalagets del gäller som alltid
samarbete med föreningar, skola och de
boende. Aktuellt nu är utvecklingen av
grusplanen och de grönytor som kan
användas av skolan och skolbarnen, samt att
trafiksituationen på Klockaregårdsvägen
snarast löses.
Läs byalagets svar till kommunen på
vår hemsida.

Se mera bakgrundsfakta på byalagets hemsida www.hjarup.nu
Följ oss på facebook och få inforrmation om vad som händer i Hjärup, allt från
aktiviteter till samrådsmöten och tidningsartiklar. Virtuell anslagstavla!
Tips tas tacksamt emot www.hjarupsbyalag

