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Nyhetsbrev från Hjärups Byalag nr 2 2002
Byalagets aktiviteter
under hösten

Hjärupsbor talar om
för poltikerna

Augusti
18 Byalagets Tipspromenad öster

för alla partierna i Staffanstorp till en
debattkväll på Hjärups skola 21 maj.
Syftet med mötet var att ge Hjärupsborna
möjlighet att ventilera sina tankegångar
och önskemål om sin boendeort med
sina kommunal-politiker. Alla partier var
representerade, utom Skånepartiet som
hade fått förhinder i sista stunden. Byalaget var representerat med de flesta
råden, och dagen till ära hade vi även satt
ihop ett ungdomsråd som fick möjlighet
att ställa frågor direkt till politikerna.
21 augusti kommer ett uppföljningsmöte att hållas där partierna får presentera sitt program för nästa mandatperiod.

21 Valmöte med partiföreträdare,
skolans matsal kl 19
September
7 Dialog i trädgårdslandet (se
nedan)
15 Byalagets Tipspromenad väster
24 Föredrag om utgrävningarna i
Uppåkra, arkeolog Karl Magnus,
kl 19 på skolan
Oktober
5-6 Lokala konstnärer har öppet
hus 12-17.
Ralf Höglund Malins v 17, (visar
akvarellmålning kl 15), Christian
Holmquist, Hjärupsvägen 17
November
13 Deckarafton med Bo Lundin på
skolan
30 (prel datum) Julmarknad Torget

Dialog i trädgårdslandet

Britt-Marie Wilkenson ger oss en inblick
i organisk-biologisk odling och
hur vi kan förbereda oss på hösten inför
vårens sådd och plantering. Vi ses
på Åttegränd den 7 september på
eftermiddagen och hoppas förstås på bra
väder, annars har vi en chans till på
söndagen den 8 september.

Byalaget hade bjudit in representanter

Bland de många frågor som kom upp
under kvällen fanns dessa:
Hjärups Centrum
Vi vill vara med i utformningen av
under- laget för arkitekttävlingen. Vi vill
ha fler äldrebostäder och en fungerande
vårdcentral. Vi tänker oss även en
apoteksfilial och en uttags-automat.
Skola & samlingslokaler
Vi önskar att man i samband med byggnation av ny skola planerar för samlingslokaler och idrottshall. Vi bad politikerna
fundera på hur man löser problemet med
de stora klasserna.

Stavgång i Hjärup

Vi är några entusiaster som promenerar
med stavar en gång i veckan. Vi vill att
fler får prova på. Nu har vi ordnat så vi
får en instruktör hit till Hjärup. Du har
också möjlighet att låna stavar. Vi träffas
en kväll, men har inte bestämt vilken dag
det blir. Troligen i början av september.
Vi meddelar tid och plats på
anslagstavlorna.

Kultur
Vi vill också få möjlighet att ta del av
kulturutbudet i Staffanstorp.
Ungdomarna
Ungdomarna efterlyste spontana
mötesplatser och utveckling av Fritidsgården. Möjlighet att låna filmvisningsutrustning! Vi bad även Fältgruppen se
över resurser och behov i Hjärup.
Idrott & fritid
Tjejerna vill ha ett ridhus! Idrottshallen
blir för liten när det kommer högstadieskola till Hjärup.
Översiktsplanen
Vi bad politikerna se över serviceudbudet
nu när Hjärup växer. Kommer skolan att
räcka till alla barn som flyttar hit? Finns
det beredskap för tillväxten?
Gator & kommunikation
Vi kollade läget betr. cykelväg till Lomma,
och framförde vårt önskemål om att
vara med i utformningen av stambanans
placering genom Hjärup. Vi hade även
synpunkter på Pågatågstrafiken!
Grönområden
Vi vill ha ett grönare Hjärup, och
krävde att politikerna sätter press på
byggföretagen som vill bygga nytt.
Information om vad styrelsen och råden gör
kan man ta del av på biblioteket eller på

www.hjarup.nu
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Ordföranden har ordet
Somrar har en märklig förmåga att
passera otroligt snabbt, så också årets
upplaga. Jag hoppas att ni ändå hunnit
njuta av det som varit och att vi också
får en skön avslutning på sommaren och
en fin höst.
Hjärups Byalag har ju bildats för att
tillvarata Hjärupsbornas intressen i olika
avseenden och för att öka samhörigheten
i vår by. Sedan årsmötet i april har
byalagets styrelse tagit sig an en rad
frågor som syftar till att göra Hjärup till
en ännu bättre plats att leva i, inte bara
bo i. I flera frågor har intresseråden varit
aktiva och hjälpt till med underlaget för
yttranden, kommit med förslag etc.
Informationen är mycket viktig för att vi
skall kunna nå ut till och hålla kontakt
med våra medlemmar. Därför har vi ökat
ansträngningarna för att förbättra vår
hemsida på nätet, se till att informationen
är aktuell och att vi också kan ta
emot synpunkter och förslag genom en
brevlåda. Jag vill inte påstå att vi nått
målet men vi är i alla fall på god väg.
Kommunen har beviljat vår anhållan om
att bli remissinstans i alla frågor, som
rör Hjärup. Vi vill tolka detta som en
tydlig markering från kommunens sida
att man tänker fullfölja de intentioner om

att lyssna till Hjärupsbornas synpunkter,
som låg till grund för projektet ”Forum
Hjärup”. Men vi har också framfört till
kommunen att våra önskemål sträcker sig
längre än till att vara en remissinstans.
Vi vill vara en samarbetspartner för
kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar. Vi vill komma in på ett tidigt
stadium i olika projekt och är övertygade
om att det leder till bättre resultat om
man beaktar den lokalkännedom och
kompetens, som finns representerad i
byalaget.
Byalaget kommer under hösten och
vintern att ordna en del arrangemang för
att öka kunskapen om vår by och vår
omgivning och naturligtvis också bidra
till ökade kontakter mellan de boende.
(Se framsidan)
Det är valår i år och det ger oss anledning
att kräva våra politiska partier på besked
om vad man vill satsa på i Hjärup under
den kommande valperioden. Redan i maj
ordnade vi ett öppet möte med samtliga
partier (se framsidan) för att markera
krav och önskemål. Vi har nu bjudit in
partierna till ett möte den 21:e augusti,
där vi förväntar oss att man klargör sina
intentioner. Alla Hjärupsbor är välkomna.
Passa på tillfället att få klarhet i vad de
olika partierna vill.
Byalaget är mycket angeläget om ett
nära samarbete med alla goda krafter,
som verkar för Hjärups bästa. Jag
tänker bland annat på Uppåkra IF och
Scoutkåren som redan gör ett stortstilat
arbete, inte minst för ungdomen.
Om Byalaget med kraft skall kunna
hävda krav på åtgärder i Hjärup måste
vi ha många fler medlemmar. När man
lyssnar till folket i byn verkar ju
uppslutningen bakom krav och önskemål
på förbättringar vara massiv bland
Hjärupsborna. Varför är det då så svårt att
rekrytera medlemmar till byalaget? Anser
man inte att det är värt 150:- per hushåll
för att gemensamt driva fram ökade
satsningar på service och gemenskap
i byn? För visst inser väl alla att det
kostar pengar att sköta korrespondens,
kopiera, trycka byablad, informera, ordna
allmänna möten och gemensamma
arrangemang etc? Det blir en hel del
sådant framöver, arrangemangen är
öppna för alla men medlemmarna har
naturligtvis fritt eller förmånligt tillträde.

MEDLEMSKAP I BYALAGET KOSTAR 150 Kr/hushåll/år
Anmälninsblanketter och inbetalningskort finns på biblioteket
Bankgiro 5318-5849, Postgiro 372192-5,
www.hjarup.nu

Något krav på att man också är aktiv
i byalaget finns inte, stödet som passiv
medlem är viktigt nog. Men vi ser
naturligtvis gärna att de, som har tid och
lust, deltar i något av de intresseråd, som
vi bildat för att bredda engagemanget
från de boende.
Kjell Nilsson
Styrelsens ordförande
Styrelsen har beslutat att följande frågor
kommer att pririteras det närmaste året:
- Den fördjupade översiktsplanen,
planeringstävling etc.
Vi framförde bl.a. att översiktsplanen
måste utmynna i ett konkret handlingsprogram med tidplan för att anpassa
service och gemensamma anläggningar
till behoven i den snabbt växande byn.
Vi förväntar oss att samarbeta nära
med kommunen under den fortsatta
planeringsprocessen, och kommer at avge
synpunkter på tävlingsunderlaget.
- Skolan och lokaler för gemensamma
ändamål. I vårt remissyttrande över ny
skola i Hjärup har vi bl.a. påtalat hur
viktigt det är att i anslutning till skolan
också förse Hjärup med lokaler för
samhällets gemensamma aktiviteter.
- Centrum och servicen
Vi förutsätter att utformningen av
Hjärups centrum inkluderas i det fortsatta
utredningsarbetet för Översiktsplanen
och att servicen anpassas till den växande
befolkningens berättigade krav.
- Grönytor och rekreationsområden
Vi vill verka för att Hjärup ges identitet
som ”Den gröna byn”. Vi vill ha ett
grönskande, levande Hjärup. De olika
bostadsområdena måste knytas samman
av gröna stråk och trevlig miljö.
- Järnvägen
Vi har på olika sätt försökt bevaka
denna fråga. För det fortsatta agerande
mot Banverket har vi föreslagit att
Kommunen och Byalaget bildar en
gemensam arbetsgrupp.
- Bredband
Vi har uppfattat det som kommunens
ambition att förse tätorterna med anslutningsmöjligheter för bredband och ser
fram emot att detta fullföljs snarast.
- Ungdomsverksamhet
Vi är angelägna om att våra ungdomar
har möjligheter till olika typer av
meningsfull verksamhet och kommer att
verka för detta.

