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Hjärups nya skola
Illustration KHRAS Arkitekter

Den nya 6-9 skolan är på gång.
Staffanstorps kommun har bestämt sig för att
satsa på ett spännande projekt, designat av de
danska arkitekterna KHR. Just nu arbetar man
hårt för att minska kostnaderna genom att
minimera ytor med bibehållna arkitektoniska
kvaliteter. Byalaget har bjudits in till diskussioner
om planerna på skolan, utformning och funktioner. Vi försöker att bevaka hela samhällets

intressen i projektet och har lämnat själva
skoldelen och pedagogiken till fackkunskapen.
Tanken är att den nya byggnaden skall fungera både som skola och som en resurs för hela
byn. Skolan utformas med två skilda plan. På
bottenplanet finns det tre byggnadskroppar; en
med gymnastiksal, en med special salar och
ett kombinerat folk- och skolbibliotek med
mediatek och kafé. Den sista delen innehåller
matsal, hemkunskap och skolans administrativa
avdelning. På planet ovanför ligger själva skolan
med klassrummen. Det mesta av bottenplanet
skall kunna nyttjas av alla grupper i samhället
efter skoltid.
Byalaget har drivit frågan om ett aktivitetshus
eller kulturhus i byn, och det ser ut som om vi
är på god väg att få något åt det hållet. Vi har
också drivit frågan om en aula hårt, med scen
för teater, konserter, folkmöten och större
föredrag både i skolan, och på kvällstid. Man

Förslag över Hjärup ute på remiss
Staffanstorps kommun har utarbetat
ett förslag till program för en fördjupad
översiktsplan över Hjärup.
Förslaget grundar sig på idéer från de fyra arkitektförslag som presenterades i Byabladet nr 2
2003, och som stod utställda på biblioteket.
Synpunkter från Byalaget och andra aktörer har
vägts samman med arkitektförslagen. Byalaget
kan konstatera att det är många intressanta
tankar i förslaget och säkert också inslag som
kan väcka reaktioner.
Det är viktigt att komma ihåg att detta programförslag inte är färdigt. Det kommer flera
tillfällen att tycka till på vägen. Remisstiden
utgår 30 april och därefter skall förslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter innan beslut.
Sedan kommer den fördjupade översiktsplanen,
som i sin tur skall ut på samråd innan de ändliga
riktlinjerna för Hjärups utveckling läggs fast.
I programförslaget föreslås lösningar på hur
man kan stärka centrum, trafiktillgänglighet

och hur man kan binda samman det utvidgade
centrum som uppstår i samband med den nya
skolan. Förslaget innebär byggnation av totalt
ca 800 lägenheter inom de närmaste tio åren,
500 på Jakri, 150 i centrum. I programförslaget
berörs bl.a. grusplanen på Idrottsplatsen, Ängslyckan och Scoutgården. Förslaget utgår ifrån
att järnvägen ligger kvar i marknivå.
Vi är överens med kommunen att det är viktigt
att hålla tempo i processen, för att säkra en
positiv utveckling av vår by. Det är för tidigt att
i nuläget komma med vår syn på det föreliggande programförslaget. Byalaget avser att
komma med väl avvägda yttranden efter att
förslaget har behandlats i råd och styrelse. Vi
tar också emot synpunkter från Hjärupsbor i
våra brevlådor, den på Biblioteket och den
digitala på hemsidan, byalaget@hjarup.nu.
På Byalagets begäran bjuder kommunen in till ett
öppet möte för allmänheten den 31 mars kl. 18.00 på
Bykrogen. Förslaget finns på biblioteket.
Tor Fossum
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tittar nu på en lösning där matsalen kan fylla
denna funktion. Matsalen görs något större än
behovet, med plats för 200 personer, och med
en fast scen. Matsal och hemkunskapssal skall
också kunna hyras för arrangemang. Byalaget
har förespråkat en flytt av biblioteket till nya
skolan om den kan bli ett kulturhus och man
får större ytor att disponera (Se Ordföranden har
ordet s 2). Vi har påpekat att man måste beakta
bibliotekets och caféets utformning så det blir
funktionellt för alla åldersgrupper i byn. Byalaget har även påpekat behovet av små konferensrum för bl. a. möten och studiecirklar.
Tidsplanen för skolan är; skolans ytor fastläggs och projekteringen upphandlas nu under
mars månad, projektet går ut på anbud i höst,
byggnationen startar 2005. Skolan skall vara
färdigbyggd till sommaren 2006, årskurs 6, 7
och 8 flyttar in till höstterminen. Kostnadsramen ligger på totalt 88 millioner kronor,
varav 7 millioner till inredning. Byalaget hoppas
att planerna på skolan kommer att presenteras
på biblioteket inom kort.
Tor Fossum

Diskutera på www.hjarup.nu!
Det är nu grunden för Hjärups framtida
utformning läggs. Byalaget försöker att väga
in olika synpunkter och problemställningar i
sakliga och välgrundade yttranden, där synpunkter från våra olika råd vägs in. Men det är
betydelsefullt att också du säger din mening!
På vår hemsida www.hjarup.nu finns ett
diskussionsforum, och vi uppmanar alla att
tycka till och diskutera förslaget till program
för den fördjupade översiktsplanen, som lägger
fast principerna för byns framtida utveckling.
Hur trafikproblem skall lösas, var framtida
bostadsbyggande bör ligga, utformning av
grönområden, synpunkter på nya skolan,
bristande barnomsorg, fritidsaktiviteter eller
annat du har på hjärtat.
Ordet är ditt! Tycker du det är svårt att
använda forumet finns det instruktioner på
hemsidan.
(Har du ingen dator kan du tycka till i vår brevlåda på biblioteket)
Tor Fossum

ORDFÖRANDEN

Sedan förra Byabladet kom ut har vi
passerat ett årsskifte och det är dags att
summera året som gått.
När vi i styrelsen blickar tillbaka på 2003 konstaterar vi att det hänt väldigt mycket. Verksamheten har funnit sina former och Byalaget
har aktivt engagerat sig i ett stort antal frågor
av betydelse för Hjärupsborna på både kort
och lång sikt. Vi har täta och i de flesta fall förtroendefulla kontakter med kommunen, som
genom olika representanter uttryckt respekt för
Byalagets arbete. Samma gäller i princip också
relationerna till Vägverket, Banverket och andra
organisationer, som vi har kontakt med. Den
kraftiga tillströmningen av nya medlemmar
tolkar vi som att Hjärupsborna ser positivt på
Byalagets verksamhet och vill bidra till att stärka
basen för verksamheten. Ju fler medlemmar
desto större genomslagskraft!
Verksamheten under 2003 finns sammanfattad i en detaljerad ”Lägesrapport”, som finns
att läsa på Biblioteket och Hemsidan. Rapporten
ger en fyllig redovisning, av vad Byalaget gjort
i olika avseenden och är därmed ett bra underlag
för det fortsatta arbetet. Rapporten är också
underlag för den Verksamhetsberättelse, som
skall läggas fram till årsmötet den 20 april.
Några viktiga ärenden som varit aktuella sedan
förra Byabladet skrevs:
Fördjupad översiktsplan
December 2003 blev en hektisk månad för styrelsen. Vi hade flera möten och kontakter med
kommunen om översiktsplaneringen och den
nya skolan. Under vintern har arbetet fortsatt
med programmet för en fördjupad översiktsplan
för Hjärup. Vi har fått försäkringar om att man
kommer att lägga stor vikt vid de synpunkter Byalaget lämnade i ett skriftligt yttrande i höstas.
Nya skolan och biblioteket
I ett skriftligt yttrande gav vi synpunkter på
skolan och dess koppling till centrum. Ett
mycket viktigt ställningstagande gällde om
Biblioteket skulle inrymmas i nya skolan eller
ligga kvar på nuvarande plats. Det fanns starka
argument för båda alternativen så valet var inte
lätt, men efter noggrann analys kom styrelsen
fram till ett helt enhälligt ställningstagande. Vi
resonerade såhär: Om skolan får den utformning, som vi fått beskrivet av kommunen, där
Hjärupsborna får tillgång till allmänna utrymmen för möten, fritidsverksamhet, reception,
information, café, restaurang, kök, mediatek,
bildsal, musiksal etc., d.v.s. blir något av ett
”Kulturens hus”, är det svårt att hävda att biblioteket inte skall vara en integrerad del av denna
verksamhet. Löften om större bibliotekslokaler
hade också betydelse för ställningstagandet.
Nu gäller det för kommunen att leva upp till
de skisser vi fick redovisade och visa att man är
långsiktig och framsynt ifråga om investeringen i den nya skolan, d.v.s. beaktar behoven för
den kraftigt ökade folkmängd, som planerna
för Hjärup pekar på.
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Gator och kommunikationer
Byalaget har varit fortsatt aktivt när det gäller att
driva på kommunen och Vägverket med stark
uppbackning från vårt aktiva Gatu- och kommunikationsråd. En rad åtgärder och förbättringar har föreslagits och följs nu upp efter
överläggningar med kommunen och Vägverket
i slutet av 2003. På vår begäran genomförs en
ny trafikmätning på Lommavägen för att kunna
bedöma behovet av åtgärder för att dämpa trafikrytmen, öka säkerheten, förbättra anslutningen
till Gamla Lundavägen m.m. Andra åtgärder
gäller bättre skyltning och belysning på gångoch cykelvägar, väjningsplikt på sidogator till de
ganska starkt trafikerade Fredriks väg och
Klockaregårdsvägen m.m. Tyvärr har vi nu i
början av året fått beskedet att den efterlängtade
cykelvägen till Lomma än en gång försenas.
Järnvägens utbyggnad
Vår Järnvägsgrupp bevakar utvecklingen (se sid 4).
Ungdomsverksamheten
I förra numret av Byabladet berörde jag hur
bekymrade vi är över den nedmonterade ungdomsverksamheten. Vi har naturligtvis fortsatt
att på olika sätt bearbeta kommunen för att få
en ändring till stånd. Kanske kan det nu skönjas
en bättring. Kommunen har genomfört en ungdomsutredning, som resulterat i beslut om ökad
satsning på ungdomar i Hjärup och Staffanstorp.
En arbetsgrupp, där representant från Byalaget
ingår, har börjat arbeta med detta och har en
hel del konkreta planer om aktiviteter och
också idéer, som eventuellt kan leda fram till
intressanta lösningar.
Arrangemang m.m.
Omfattningen av våra arrangemang har successivt ökat också under 2004. Vårt kultur- och
fritidsråd är mycket aktivt och ligger bakom
flertalet av programpunkterna. Trädgårdstemat
återkommer, barnen får sin del genom en serie
sagoinriktade program och de något äldre bl.a.
ett par föredrag med historisk återblick på
Hjärup. Observera också Filmklubbens ambitiösa program, som fortsätter under våren.
Programöversikt har delats ut till alla hushåll,
informationen finns också i kommuninformationen i ”Spegeln”, där Byalaget fått en
särskild spalt. Slutligen finns det en uppdaterad
kalender på vår hemsida www.hjarup.nu där vi
söker lista alla händelser i Hjärup. Vi är också
mycket tacksamma för att kommunens Kulturoch fritidsnämnd samarbetar med oss genom att
ge ekonomiskt bidrag till programverksamheten.
Byalagets årsmöte
Avslutningsvis hälsar jag er som är medlemmar
i Byalaget hjärtligt välkomna till årsmötet i
skolan den 20 april kl.19.00. Kallelse till mötet
med tillhörande handlingar kommer enligt
stadgarna att delas ut senast tre veckor i förväg.
Till dess önskar jag er en riktigt behaglig början på våren.
Kjell Nilsson / Ordf. i Byalaget
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Företagare i Hjärup
Det finns många företagare i Hjärup
som sitter i sina stugor och kämpar,
ensam eller tillsammans med medarbetare, med sin verksamhet.
Byalaget, som på olika sätt tar tillvara Hjärupsbornas intressen, vill nu också försöka samla
in synpunkter, önskemål och krav från de
företag som bedriver verksamhet i Hjärup.
Det kan vara allt från lokal- och kommunikationsfrågor till erfarenhetsutbyte över företagsgränserna. Undertecknad kommer initialt
att fungera som samordnare.
Därför inbjuds Du till en första träff där vi
förutsättningslöst träffas och ser vilka frågor
som kan finnas bland oss företagare i Hjärup.
Träffen äger rum den 15 April kl. 08.30 - 09.30.
Anmälan sker via e-post:
olle.moller@komkom.se. Det går också bra att
ringa 040-53 44 77. Plats meddelas senare.
Byalaget planerar att ge ut en informationsskrift om Hjärup. Här kommer byns alla
företag (dvs. de man känner till) att listas med
namn, adress, verksamhet och telefonnummer.
Så även om Du inte är intresserad av att
komma på mötet den 15/4 ombedes Du att
tala om att Du finns. Om Du vill förståss!
Olle Möller

Förskoleplats i Hjärup?
Som bekant råder det ett skriande behov av
förskoleplatser i Hjärup. För närvarande är det
ca 80 barn i kö och därtill kommer ett antal
barn som idag är placerade i centralorten
Staffanstorp pga att kommunen inte lyckats
ge förskoleplats i Hjärup. Kommunen planerar
en kontinuerlig utbyggnad på bostäder, vilket
byalaget är positiva till, men det är viktigt att
vi samtidigt markerar att en utbyggnad kräver
service i alla dess former. Styrelsen har belyst
problemet med förskoleplatser men styrelsens
resurser räcker inte till för att bearbeta alla viktiga frågor som rör Hjärup. Det är av största
vikt att så snart som möjligt få igång ett barn
och ungdomsråd som omedelbart kan ta tag i
dagens problematik gällande förskoleplatser.
Är du intresserad av att ingå detta råd så kontakta
Åsa Fridh, tfn 0708-25 28 18, eller Stina Rothman,
rothmans@swipnet.se
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Hjärupsprofilen Kjell Nilsson
Vid årsmötet i april avgår Byalagets
ordförande Kjell Nilsson efter två år,
och Byabladet tyckte att det var på sin
plats att presentera mannen som med stor
skicklighet har lett byalagets organisationsuppbyggnad och arbetet med att etablera
Byalaget som en kraft att räkna med i byn,
gentemot kommunen och andra aktörer.
Kjell Nilsson från snapphanebygden i Göinge,
flyttade till Åkervägen i Hjärup 1965.
– Som så ofta var det nog mycket tillfälligheternas spel att vi flyttade hit. Vi ville bygga
ett eget hus och det fanns tomter på Klockaregårdsområdet, strax väster om Skånebyn. Vi
har aldrig ångrat det valet utan trivts alldeles
förträffligt. Hjärup har ju fantastiska kvalitéer
genom sitt läge, och så har vi haft turen att
växa in i byn i nära kontakt med trevliga grannar.
Kontakterna började redan under det hektiska
byggskedet och blev mer intensiva när barn och
skola förde oss närmare varandra. Det har hållit
i sig och tillsammans med tre andra par har vi
t.ex. sedan 1978 regelbundna träffar i vår Vinklubb. Min fru heter Ewa och är ett fynd från
min studietid på Chalmers i Göteborg. Vi har
tre pojkar, som i sin tur skänkt oss fyra underbara barnbarn, berättar Kjell om sin familj.
– Vi känner oss nästan som urinvånare. Då
vi flyttade hit var Hjärup fortfarande en mycket
liten by med bara några hundra invånare. I den
gamla byskolan, där vår äldste son fick börja,
stod läraren på trappan och ringde in till nya
lektioner. Läraren var Erik Kullenberg, som
följt i faderns och farfaderns fotspår som lärare
i Hjärup. Vi hade nöjet att bo granne med Erik
och hans fru och fick då ta del av hans enorma
kunskap om bygden. Hans fyra skrifter om
Hjärup är en ovärderlig dokumentation för
nya bybor, som söker en förankring i byn.
Om sin yrkesmässiga bakgrund
Kjell kan se tillbaka på ett spännande yrkesliv.
– Det började i ett konsultföretag, där jag
under 15 år jobbade med planering och projektering av vatten- och avloppsanläggningar,
industrier m.m. Sedan har jag under 21 år varit
VD för det regionala avfallsbolaget SYSAV
från dess start 1975, ett fantastiskt uppdrag som
också förde med sig många internationella
engagemang och innehöll mycket utvecklingsarbete. Vid sidan av sitt VD-jobb engagerade
han sig också i uppbyggnaden av utbildning
och forskning på LTH, under sex år som
adjungerad professor.
Kjell är numera pensionär, han fyller 70 nästa
år. Men pensionärslivet innebär inte att han
ligger på sofflocket. Han är bl.a. ordförande för
den sydsvenska regionen i Ingenjörsvetenskapsakademin, och driver där seminarier och andra
projekt rörande teknisk och ekonomisk
utveckling i samarbete med regionens företag
och högskolor. Han är sakkunnig i Miljödomstolen och aktivt engagerad i företag, en

lång rad föreningar m.m. – Inte minst i
Hjärups byalag, som jag känner mycket för!
Resten av fritiden, ägnar han åt familjen, golf,
resor och rimligt underhåll av hus och trädgårdar. Kjell har fortfarande stark anknytning till
hembygden genom ett gammalt torp som han
och frun drar sig tillbaka till, när de vill komma
närmre naturen.
Om engagemanget i Byalaget
– Vår by har stora kvalitéer, men liksom
många andra har jag tyckt att kommunen alltför
länge behandlat Hjärup styvmoderligt, inte
haft några framtidsvyer utan bara kopplat på
nya villaområden utan att tänka på att det
också måste finnas service och aktiviteter som
för människor samman och skapar identitet.
Det var därför naturligt för mig att engagera
mig i projektet ”Forum Hjärup” när kommunen
2001 sa att man ville satsa på utvecklingen av
vår by. Att bilda ett Byalag såg jag som en
naturlig fortsättning och medverkade därför till
att ta fram stadgar och annat underlag och att
förbereda arbetet i en interimsstyrelse.
– Jag hade inte tänkt engagera mig alltför
djupt men lät mig övertalas att bli ordförande.
Det berodde på att jag har en grundinställning
att alla är skyldiga att efter bästa förmåga bidra
till en positiv utveckling av sin hembygd. Jag
såg det som min uppgift att hjälpa till med att
organisera verksamheten, skapa rutiner och
arbetsmodeller. För detta var jag beredd att
engagera mig under ett år. Att det blev ett andra
år berodde på nya övertalningar och min egen
bedömning att det krävdes mer tid för att få
organisationen att hitta sin form. Nu tycker jag
att vi är där och därmed kliver jag av. Byalaget har
som jag ser det en organisatorisk stabilitet och
fungerande arbetsfördelning och rutiner. Det
finns många engagerade och kompetenta
medlemmar i styrelsen som gör ett fantastiskt
jobb. Jag kommer att sakna samarbetet med
dem, men så är livet. Allt har sin tid!

”Jag har en
grundinställning att alla
är skyldiga att efter bästa
förmåga bidra till en positiv
utveckling av sin hembygd”
Om Byalagets status i byn
– Det bästa måttet på förtroendet för Byalaget
är väl medlemsantalet och det nu en bra bit
över 300 hushåll. Jag är övertygad om att det
finns ett passivt stöd för Byalaget som är
väsentligt större än så, man har bara inte kommit
sig för att gå in som medlem. Vad är då receptet
för att få fler medlemmar? Jo, som i alla andra
sammanhang är exemplets makt avgörande.

Hjärupsborna är inte lättflörtade och Byalaget
måste visa att man förtjänar deras förtroende.
Om de ser att Byalaget uträttar saker, som är
viktiga för byn, ökar intresset. Jag tror att vi är
på rätt väg i den utvecklingen.
Om Byalagets relation till kommunen
– Också här gäller samma förutsättningar för
framgång. Vi har ju klart markerat att vi önskar
ett förtroendefullt samarbete med kommunen
och vill agera sakligt, konstruktivt och ansvarstagande. Vi har nu etablerat nära och täta kontakter med kommunen och från flera håll har
man uttryckt respekt och förtroende för Byalagets arbete. Byalaget hålls informerat i frågor
som rör Hjärup och våra synpunkter inhämtas.
Visst, det har hänt att någon har missat att
informera och samråda med oss, men då har
vi också reagerat. Det behöver inte ha varit
medvetet, nya rutiner tar tid att slå rot också i
en kommun. Efter hand kommer man nog att
inse att kommunen har mycket att tjäna på ett
nära samarbete med Byalaget, som kan tillföra
både lokalkännedom och kompetens.
Några råd till Byalaget och den nya ordföranden?
– Det är viktigt att Byalaget arbetar som en
professionell organisation med tydlig arbetsfördelning och fungerande rutiner. Det är
grunden för att skapa tilltro. Det finns idag
dokumenterade och inarbetade rutiner, som ger
stadga åt verksamheten. Men en vital organisation måste alltid utvecklas och anpassas till
förändringar i samhället, till de personer som
är engagerade i verksamheten m.m.
– Det är mycket viktigt att Byalaget också är
professionellt, sakligt och konstruktivt i relationerna utåt, i skrivelser och möten. Öppenhet
och frikostig information är ett måste. Byalaget
måste se till helheten när det gäller byns
intressen och skapa förståelse för detta.
Styrelsen måste arbeta aktivt för att få fler
Hjärupsbor att engagera sig i verksamheten
t.ex. i intresseråden för att bredda styrelsens
beslutsunderlag. Om så önskas är jag beredd att
ge allt stöd jag kan för att underlätta starten
för den nye ordföranden.
Byabladet tackar för pratstunden, och för Kjell Nilssons
insats för vår by genom ett engagerat arbete i
Byalaget de två senaste åren!!
Tor Fossum
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Vårens arrangemang 2004
30/3 Historisk återblick 2 – ”BYEN som blev
dagens Hjärup”, med Lennart Jönson
Skolan kl.19. Medl. gratis, övriga 20.7/4 Året i trädgården 3 ”Om ogräskriget - en
ständig kamp” Föredrag av Bo Lindahl
Skolan kl.19. Medl. gratis, övriga 50.17/4 Sagofén Isadora, ”Historien om det
fruktansvärda skriket”. Ålder 6 - 9 år,
Hjärups bibliotek kl. 12.30
Medl. gratis, övriga 20.18/4 Tipspromenad
Startplats: Torget, Hjärups centrum,
kl. 14 -15. Medl. gratis, övriga 20.-

Byalagets filmklubb
Visningen sker i scoutstugan, med projektor på
duk med surroundljud. 7 mars startade filmklubbens vårsatsning, och vid visningen av den
tecknade filmen ”Nasses stora film” mötte över
20 barn plus flera föräldrar upp . På vuxenföreställningen efteråt kunde ett tiotal filmintresserad njuta av filmen om den mexikanska
konstnärinnan Frida Kahlo.

Barnloppis kl 14-16
Alla barn och ungdomar är välkomna att sälja
sina leksaker och prylar på torget tag med eget
bord eller filt att lägga sakerna på.
20/4 Årsmöte Byalaget, Hjärups skola kl. 19
13/5 Året i trädgården 4 ”Att välja perenner”
Föredrag av Ingvar Mann.
Skolan kl. 19. Medl. gratis, övriga 50.För vidare information om arrangemang se anslagstavlorna i byn eller gå in under kalendern på vår
hemsida: www.hjarup.nu

Nästa visning:
Söndagen den 4 april, kl. 14.00 Hitta Nemo,
tecknad film, kl 17.00 Timmarna
Därefter blir det visningar:
Söndagen den 9 maj, kl. 14.00 Elina, kl 17.00
Kopps, Söndagen den 13 juni, kl. 14.00 Balto,
kl. 16.00 Balto II, kl 18.00 Hus i Helvete
Möjligheter att köpa läsk och popcorn finns.
Medlemskap i byalaget krävs (100 kr/familj/år)
Tillfälligt medlemskap kan erhållas.

Järnvägen genom Hjärup!
Vill vi i Hjärup ha ett 4 meter högt
bullerplank som delar Hjärup i en östlig
och en västlig del?
Denna fråga ställdes i Byabladet för ett år
sedan. Utbyggnaden av Södra stambanan
genom Hjärup är högaktuell och har uppmärksammats i massmedia och Banverkets
nyhetsbrev den senaste tiden. Förmodligen
blir det 4 spår genom Hjärup inom en 10årsperiod. Ärendet ska dock passera såväl
länsstyrelse som regering för slutgiltigt beslut.
Vad kommunens politiker och tjänstemän
avhandlat på sina möten med Banverket och
Skånetrafiken vet vi tyvärr ej. Det känns i
nuläget mycket viktigt att bilda lokal opinion
i Hjärup för att om möjligt påverka planeringsarbetet och få till stånd en så bra lösning som
möjligt i ett framtidsperspektiv.

Nyckelpunkter:
- Barriäreffekten - visuellt och bullermässigt
med olika byggalternativ; - 4 meter högt plank
(järnväg i markplanet), - 2 meter högt plank
(nedschaktad järnväg mellan Lomma- och
Vragerupsvägen) eller tunnel.
- Säkerhet, - miljöfarligt gods (yttre godsspår!)
och olycksrisker, Vibrationer och magnetfält
(är ej utredda)
- Stationsområdet - utformning (Fördjupad
översiktsplan)
Under hösten planeras en utställning av utredningsresultatet och ett allmänt informationsmöte i Hjärup med Banverket och kommunen. Miljö och konsekvensbeskrivningen
(MKB) ska då vara reviderad och godkänd av
länsstyrelsen inför remiss.
Ingegerd Höglund

Har du synpunkter eller önskar mer information tag gärna kontakt med Byalagets järnvägsgrupp:
Ingegerd Höglund tel 040-465482 ingegerd.hoglund@sjukgymn.se

Nu är det klippt!
Stimulerade av Ingvar Mann, beskärningslärare
vid naturbruksgymnasiet Hvilan i Åkarp, vässar
nu många sekatör och trädgårdsredskap för att
ge trädgården en ansiktslyftning. Ingvar Mann
demonstrerade det rätta snittet med säker
hand i sitt föredrag 25 februari ”Så beskär du
dina träd och buskar” för ca 70 intresserade
personer. Ett slarvigt snitt kan bli ödesdigert,

”tappar” som lämnats kvar kan ge upphov till
röta, varnade Ingvar Mann som tålmodigt
besvarade mängder av frågor. Lämpliga redskap
demonstrerades och många av oss kände nog
alltför väl igen sig i bildserien över felklippta
växter i Bjärreds trädgårdar och vandrade hem
i vårkylan med dårligt samvete över de missgrepp vi gjort genom åren. En lärorik afton!
Kerstin Ringdahl

w w w. h j a r u p . n u

Cykelvägen mot
Lomma försenas
Tyvärr har vi nu i början av året fått beskedet
att den efterlängtade cykelvägen till Lomma
än en gång försenas. Inför valet 2002 fick vi
politiska försäkringar om att cykelvägen
skulle bli klar till sommaren 2003. Detta
infriades inte men nya, ännu bestämdare
löften gavs om färdigställande i god tid före
sommaren 2004. Detta gällde så sent som
vid vårt möte med Vägverket och Kommunens Tekniska nämnd i november 2003,
då vi fick besked om att alla hinder var
undanröjda och att arbetena skulle påbörjas
omedelbart efter årsskiftet. Vi ser oss alltså
som helt förda bakom ljuset och har naturligtvis påtalat detta i en skarp protest till
Vägverket och kommunen. Vi Hjärupsbor
måste alltså finna oss i att ännu en sommar
utsätta oss för de olycksrisker, som det innebär att cykla på den starkt trafikerade
Lommavägen.
Kjell Nilsson

Bli medlem
Vid årsmötet i april 2003 hade byalaget 230 hushåll som medlemmar.
I januari 2004 hade medlemsantalet ökat till
326. Detta är en ökning med ca 40 %
och en trend som vi hoppas ska fortsätta. Ni
som redan är medlemmar uppmanas därför
att förnya medlemskapet för 2004 och även
hjälpa till att värva nya medlemmar.
Hjärups byalag är remissinstans för kommunen i alla Hjärupsfrågor. Det är därför viktigt att vara representativt. Ju fler vi är desto
större tyngd får våra åsikter när vi som
Byalag vill påverka kommunen eller andra
instanser som är viktiga för Hjärups framtid.
Engagera dig, berätta dina tankar och kom
med förslag till någon av oss i styrelsen eller
i råden. Du kan även lämna meddelande i
brevlådan på biblioteket eller på forumet på
Byalagets hemsida www.hjarup.nu
Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll. Som medlem får du ta del av Byalagets
aktiviteter gratis eller till förmånliga priser.
Fyll i en anmälan på blanketten som finns
på biblioteket eller på Byalagets hemsida.
Du kan även kontakta någon i styrelsen.
Den som hjälper till att värva medlemmar
kommer att uppmärksammas liksom medlem nr 350. Årets målsättning är minst 400
medlemmar. Medlem nr 400 kommer därför att välkomnas med en akvarell från
Hjärup av konstnär Ralph Höglund.

