Bo Olsson in memoriam
Byalagets mångårige medarbetare
med arrangemangsblad och affischer
har gått bort. Vi saknar honom.

4 spår - utbyggnaden
Trafikverket väntar fortfarande på
tillåtlighet från regeringen.

Byggboom i Byn

8-24 /11 35:e upplagan av Uppåkra Cup
Inomhusfotbollsturnering i Idrottshallen
Se UIF:s hemsida
29/11 Barnteater på biblioteket
kl. 9.30 och 10.30 barn 3-6 år

Viking Pizzeria
Läggs ner sista september. Vet inget
om framtiden ännu.

I Trädgårdslunden fortsätter utbyggnaden.
Bonum seniorboende bygger 47
lägenheter i gamla centrum.
Bebyggelse planeras på Åttevägen
och Tågvägen. Tillsammans 102 hus
Åkerslundshusen har 29 tomter för
fri bebyggelse vid Lommavägen.
A-hus annonserar om 2 tomter
att bebygga på Wragerupsvägen.
Läge att byta bostad?

Kung Byxlös krog

Dialogmöte om cykelväg
längs Lommavägen

Hjärups bibliotek

29 augusti höll kommunen ett dialogmöte på Rådhuset i S-torp om en
framtida cykelväg längs Lommavägen.
Inbjudna var de som direkt berörs av
trafiken och utbyggnaden av vägen.
Det kom frågor och synpunkter som
kommunen ”tar till sig” eller skickar
vidare till Trafikverket,vars väg det är.
Ex: Cykelvägen längs Lommavägen
borde vara färdigbyggd innan det nya
bostadsområdet på Åttevägen byggs.
Det behövs en trafiksäkrad övergång
från Gårdsallén och Fredriks väg
till Hjärupsgården.

Inget evenemang i Jakriborg
Det blir ingen operakonsert eller
dansbandsgala i Hjärup i höst.

Detta händer bl.a. i Hjärup i
höst.
15/9 -20/9 Seniorvecka
25/9 Byalagets första arrangemang
18/10 Barnteater på biblioteket i
Hjärup kl.9.30 barn 3-6 år
kl. 10.30 barn 1,5-3 år

Kontraktet löper ut 1 november.
Facebookgrupp bildad för att rädda
krogen kvar.

Hjärups Byalags arrangemang
Se separat program och hemsidan

Församlingsgårdens verksamhet och
Senior Hjärup Se separata program
För barn och unga
Fredagar kl. 9.30 sagor, teater, musik eller
film för barn från 3 år. Ingen föranmälan.
30 okt. kl. 13.00 Höstlovsprogram.
För vuxna
Torsdagar kl. 16-17. Gratis, individuell
handledning vid datorn för nybörjare eller de
som är datorovana.
Förboka 046-251594 Max 3 bokningar/pers.
Bokcirkelkassar till utlåning.
Detta händer bl.a i Hjärup i höst..
Vilka aktiviteter saknar DU? Hör av
dig!

Höstens arrangemang
De flesta programpunkterna är gratis
för byalagets medlemmar.
Vi hoppas att du ska hitta något som
intresserar dig! Välkommen!
Medlemsavgift 100:-hushåll och år.
Postgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849
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