Nyhetsbrev från Hjärups Byalag, nr 3/2003

Hjärups framtida utformning

Tid för Julmarknad!

I Byalagets styrelse, arbetsgrupper och
intresseråd har vi arbetat hårt med att
studera och analysera de fyra arkitektförslagen och försöka komma fram till
ställningstaganden i olika avseenden.

Lördagen den 6 december, kl 15.00 19.00, är det tid för Julmarknad i Hjärup.

Inkomna synpunkter har naturligtvis också
beaktats. Under oktober månad har vi utarbetat
en PM, som sammanfattar vad vi tycker. Det
är inte lätt i alla avseenden eftersom det helt
naturligt finns skilda åsikter i en del frågor.
Men vi tror att vi fått fram ganska väl avvägda
kommentarer beträffande arkitektförslagen. Vi
understryker också att det finns utrymme för
justeringar och kompletteringar under det
fortsatta planeringsarbetet.
Avsikten är nämligen att kommunen nu skall
gå vidare med planeringen genom att ta tillvara
de bästa delarna av respektive förslag och

annat tillgängligt underlag och sammanlagra
detta till en plan för Hjärup. Slutresultatet skall
bli en Fördjupad Översiktsplan, som fasställs
av Kommunfullmäktige och anger huvuddragen
i tätortens utformning och därmed utgör
underlag för den fortsatta utvecklingen. För
detta planeringsarbete har kommunen
anställt en ny planerare, Maria Milton, som
börjat sitt arbete under oktober månad.
En politisk styrgrupp, Hjärupsgruppen, med Bo
Polsten som ordförande, ansvarar för planeringen. Vi förutsätter att Byalaget kommer att
ha ett nära samarbete med Hjärupsgruppen
och Maria Milton under detta arbete och då
ha möjlighet att framföra synpunkter och ta
tillvara Hjärupsbornas intressen. Byalagets
PM med kommentarer beträffande arkitektförslagen finns att läsa på Biblioteket och
Hemsidan.
Kjell Nilsson

Foto: Tor Fossum

Slå vakt om Hjärups gamla skola

Av tidningsartiklar har framgått att
kommunen har tankar på att sälja eller
eventuellt riva den gamla skolan (nuvarande fritidsgården) i Hjärup.
Det har gett Byalaget anledning att reagera
genom en skrivelse till kommunstyrelsen, från
vilken följande citeras:
”Från Byalagets sida vill vi framhålla att vi anser
det mycket viktigt att slå vakt om det som finns
kvar av den gamla miljön och bebyggelsen i
Hjärup, dit gamla skolan hör. Skolan har stor kulturell betydelse, vilket bl.a. framgår av Erik
Kullenbergs böcker om Hjärup. Om det varit möjligt

borde den K-märkas. Rivning bör vara den absolut
sista utvägen om det skulle visa sig att en renovering
är helt orealistisk på grund av byggnadens kvalitet.
Vi har svårt att tro att så skulle vara fallet. De
problem med svamp eller mögel, som nu observerats, beror sannolikt mera på bristande underhåll
än på byggnadens grundkonstruktion och bör
därmed kunna åtgärdas. För att säkerställa byggnadens kulturvärde för Hjärup anser vi att fastigheten
skall förbli i kommunens ägo. Hjärup har som vi
tidigare påtalat en skriande brist på allmänna
lokaler för kulturella ändamål och skolan skulle
med fördel kunna passa för detta och bli ett
”Byahus” för Hjärupsborna. Innan några beslut
tas beträffande gamla skolan måste kommunen
skyndsamt låta göra en grundlig utredning beträffande byggnaden, inkluderande såväl besiktning
som förslag till renovering med kostnadsberäkning.
Vi ser fram emot att snarast möjligt få ta del av en
sådan utredning och vill på ett sådant underlag ta
en konstruktiv diskussion med kommunen om
den gamla skolans fortsatta öde.”
Kjell Nilsson

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

Det kommer att vara aktiviteter på torget, skolan,
biblioteket, församlingsgården och på idrottsplatsen. Julmarknaden är ett samarrangemang
mellan Byalaget, Uppåkra IF, Scouterna
i Hjärup, Uppåkra församling och Lions,
med stöd av Kultur och fritidsnämnden i Staffanstorp.
Se separat program som utdelats
med Byabladet. Välkommen!!

Byalagets filmklubb!
Premiärvisning Fredagen den 12 dec
2003 kl 19.00 på Scoutgården.
Maratonfilmvisning med de både filmerna
”Sagan om Ringen” och ”Sagan om de två tornen”,
med ca 40 minuters paus.
Filmprogram under jullovet och januari:
Tisdagen den 29 december 2003 kl 16.00
■ ”Big Fat Liar” (svensk text)
Onsdagen den 30 december 2003 kl 19.00
■ ”Sagan om Ringen”
Lördagen den 3 januari 2004 kl 16.00
■ ”Bäst i Sverige”
Lördagen den 3 januari 2004 kl 19.00
■ ”Crouching Tiger, Hidden Dragon” OBS! 15 år
Lördagen den 17 januari 2004 kl 16.00
■ ”Spirit – Hästen från Vildmarken”
Lördagen den 17 januari 2004 kl 19.00
■ ”Sagan om de två Tornen”
Mer information hittar du på hemsidan och på
anslag i byn. Anmälan om platsbokning och
om du är intresserad av att arbeta aktivt i filmklubben, maila eller ring på:
filmklubben_hjarup@hotmail.com
Tel: 0705 53 46 30
Byalagets medlemmar går gratis!
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Kjell Nilsson
Ordf. i Byalaget
Efter en fantastiskt skön, lång sommar fick vi
en dramatisk övergång till kyla och frost. Det
verkade nästan som om vädergudarna glömt
bort att det skall vara höst innan det är dags
för vinter. Man skall väl ha tid att förbereda
sig för ”inomhussäsongen”? Trädgården skall
steg för steg läggas i ide, trädgårdsmöblerna
skall plockas undan och så är det alltid en hel
del annat som måste göras innan frosten får
slå till. När detta skrivs har vädret rättat till sig
igen och vi har fått det där grådystra höstrusket,
som vi jämrar oss över men som vi nog innerst
inne inte vill vara utan. Det gör liksom att vi
kan njuta desto mer när det kommer några
klara, solvärmda dagar, som det alltid brukar
göra på senhösten.
I Byablad nr 2/2003 gav vi mycket information
om de förslag, som tagits fram av fyra arkitektfirmor under temat ”Idéer om Hjärups framtid”. Jag hoppas ni har passat på att studera
förslagen på utställningen på biblioteket. Vi
har fått en hel del värdefulla och väl genomarbetade synpunkter, framför allt från våra
intresseråd och arbetsgrupper men också från
enskilda Hjärupsbor. Men visst kunde man
väntat sig engagemang från fler. Här rör det
sig ju trots allt om hur Hjärup skall utvecklas
på både kort och lång sikt och, som vi skrev i
Byabladet: Det är nu vi har chansen att tycka till!
Tack till alla er, som engagerat er! De inkomna
synpunkterna har sammanställts tillsammans
med Byalagets ståndpunkter i ett PM och
finns att läsa på Biblioteket och Hemsidan.
Något som bekymrar oss mycket är kommunens
planer på att lägga ner ungdomsverksamheten
i Hjärup inklusive Fritidsgården. Dessa planer går
stick i stäv mot vad vi tidigare fått presenterat
från kommunen och är omöjliga att förstå
med hänsyn till de problem med skadegörelse,
som ständigt rapporteras. Byalaget har avgett
en protestskrivelse till Socialnämnden men
hittills inte fått någon respons på denna. Vi
kommer naturligtvis att fortsätta bearbeta
kommunen, framför allt genom den arbetsgrupp vi har tillsatt för att arbeta med frågan.
Vi har också avgett remissyttrande över en
motion från Centerpartiet om att utreda
potentialen för en närvärmeanläggning i
Hjärup baserad på biobränslen. Kommunfullmäktige har bifallit motionen. Från
Byalagets sida stöder vi motionen om en för-
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studie och förutsätter att detta innefattar
kartläggning av hur fördelningen på olika
uppvärmningskällor ser ut i dagsläget och
vilka kostnaderna skulle vara för anslutning
av enskilda fastigheter. Med de kontinuerliga
kostnadsökningar vi utsätts för kan det aldrig
vara fel att söka alternativa lösningar.
Vi har fått en kraftig standardhöjning på vår
hemsida, bl.a. har ett särskilt diskussionsforum öppnats upp. Passa på att anslut dig till
det och ge din mening tillkänna. Nu har vi
också ett betydligt snabbare införande av
aktuell information, vilket gör hemsidan till
en viktig kontaktkanal för medlemmar och
andra intresserade.
Byalaget genomför många intressanta
arrangemang under hösten. Temat för
många av dessa gäller ”Hälsa och friskvård”,
nog så aktuellt och viktigt för oss alla.
Vi har haft: Tipspromenad, Besök på JAKRIområdet, Föredrag om friskvård, Föredrag om
Gröna rum och Naturvandring. Föredrag om
Mat och hälsa, Ungersk afton med vinprovning.
Alla arrangemang mycket uppskattade! Nu
står Julmarknad 6/12 för dörren i samarbete
med UIF, Scouterna, Församlingen, Lions,
lokala företag och andra organisationer. I år vill
vi göra en extra satsning för att manifestera
Julmarknaden som en tradition, en ”kulturnatt” i Hjärup. Och slutligen filmvisningar,
som kommer igång 12/12. Mer information
finns på hemsidan (www.hjarup.nu), på
Biblioteket och anslagstavlor.
Det finns ännu mer på gång i Byalaget, som
jag skulle kunnat ta upp men det skall jag
inte trötta er med just nu. Jag vill bara avsluta
med något som gläder oss som är aktiva i
Byalaget: Medlemsantalet har med marginal
passerat 300 hushåll, som var det mål till årsskiftet 2003/2004 vi satte upp i verksamhetsplanen. Det innebär att antalet medlemmar
hittills under året ökat med 50% och vi ser
ett ökande intresse för Byalagets verksamhet.

Foto: Tor Fossum

Snart är det jul igen!
Maria om
framtiden
Maria Milton är anställd sedan 22 oktober
som ny fysisk planerare i Staffanstorps kommun.
Hon skall utarbeta detaljplaner generellt och
den nya fördjupade översiktsplanen för
Hjärup speciellt.
– Först kommer hon att arbeta fram programmet för den fördjupade översiktsplanen.
Utgångspunkterna för programarbetet är ställningstaganden till de fyra arkitektförslagen,
men också den gällande översiktsplanen och
annan fakta som påverkar.
– Byalagets PM är otroligt viktigt, för att det är
hjärupsborna planen skall tilltala, påpekar Maria.
Maria kommer närmast från stadsbyggnadskontoret i Trelleborg där hon har arbetat med
detaljplaner och ett likartat projekt i Smygehamn som var en av tre utvecklingsorter man
skulle göra fördjupade översiktsplaner över.
Där var också utgångspunkten tre parallella
arkitektförslag.
– Har du hunnit se dig omkring i Hjärup,
och vad tycker du om vår by, undrar vi?
– Ja, jag som utomstående ser Hjärup som
en trivsam boendeort, och jag tycker om småskaligheten i byn. För en besökare är det lite
svårt att hitta rätt i byn och därför vore det
kanske inte så dumt med några tvärförbindelser,
vilket de flesta arkitekterna också har med i
sina förslag. Järnvägen är olycklig delare av
samhället, men den ligger där den ligger. Det
är också helt klart att det är ett behov av ett
lyft i Centrum, och att det finns ytor och möjligheter som ger goda förutsättningar för
detta, avslutar Maria Milton.
Tor Fossum

Många medlemmar är viktigt för att ge tyngd
åt Byalagets argument men vi vill gärna också
ha fler, som arbetar aktivt i Byalaget och deltar
i diskussioner om olika aktuella frågor i byn.
Hör av dig om du är intresserad. Det finns
plats för alla i de olika intresseråden.

Är du intressrerad i att arbeta aktivt i ett
av våra råd eller arbetsgrupper?
Information om våra olika råd hittar du på
vår hemsida och på biblioteket.
Kontakta Åsa Fridh, tel 0708-25 28 18 som
samordnar rådsverksamheten.

Redaktör: Tor Fossum
Layout och redigering: Mikael Hellman
Denna utgåva av Byabladet
trycks i 1800 exemplar.

Framtidsplan
Den politiska styrgruppen för Hjärupsfrågor, Hjärupsgruppen, arbetar nu vidare
med planeringen i Hjärup på grundval
av arkitektförslagen och annat underlag.
Man skall närmast utarbeta ett Program, som
skall ge utgångspunkterna för en Fördjupad
Översiktsplan för Hjärup.
Programmet skall ange
■ tidshorisonten (-erna) för planarbetet och
Hjärups möjliga storlek vid denna tidpunkt
■ vilken servicestruktur man skall utgå ifrån
med avseende på centrumfunktioner
■ vilken trafikstruktur man skall utgå från
■ vilken huvudprincip – över eller under – som
skall gälla för passager av stambanan
■ vilka frågor planarbetet i övrigt skall behandla
Under arbetet skall intressenter, särskilt intressenter
för bostadsbyggande, informeras. Ett seminarium
för intressenter för service i Hjärups centrum
(butik, bank, tandläkare, m.fl.) skall hållas under
januari-februari.
Följande hållpunkter gäller för arbetet:
2003-12-08 Hjärupsgruppen tar ställning betr.
servicestruktur, trafikstruktur och
principer för passage av stambanan
2004-02-23 Hjärupsgruppen godkänner förslaget
till Program
2004-03-15 Remisstid börjar
2004-04-30 Remisstid slutar
2004-05-24 Hjärupsgruppen beslutar om
revideringar i Programmet
2004-06 Kommunstyrelsen behandlar
Programmet och beslutar om
utarbetande av Fördjupad
Översiktsplan på basis av Programmet
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för Hjärup väntas vara klart sommaren 2005.
Beslut om bibliotekets placering, i nya skolan
eller kvar i centrum, under december 2003.
Den nye 6 – 9 skolan skall vara klar 2006.
Kjell Nilsson

Tyck till!
Hur skall sambandet mellan gamla Hjärup
och Jakri lösas? Kör folk för fort? Vill du
sälja eller köpa något?
Prova vårt nya diskussionsforum på:
www.hjarup.nu

Svavelpioner och Honungsrosor
Gunnel Carlson från SVT: s Gröna Rum var
den första gästen i föreläsningsserien Året i
Trädgården. Drygt hundra personer lyssnade
andäktigt till hennes personliga och
medryckande presentation av sina egna ”gröna
rum”, där bl. a Svavelpioner och Honungsrosor prunkat och Höstsilverax och Skäggbuske
gav hösttröst. Under den avslutande frågestunden gavs många goda råd, och svar på
frågor om beskärning kunde bekräftas av
Ingvar Mann, expert på området, och vår
nästa gäst någon gång i februari. En innehållsrik afton! Välkommen i februari!
Kerstin Ringdahl,
Kultur- och Fritidsrådet
Foto: Dan Teglund

Natur kring Hjärup – en vandring i höstlandskapet
Söndagen den 19/10 kl 11 samlades
ca trettio väl påpälsade Hjärupsbor för
att utröna om det överhuvudtaget finns
någon natur att utforska i Hjärup.
Fyra timmar senare återvände den något
väderbitna skaran fullmatad med natur- och
kulturupplevelser förmedlade av den engagerade och kunnige Anders Wester, f. d. Skånebybo och mycket aktiv i Staffanstorps
Naturskyddsförening.
Vandringen gick genom byn, förbi den gamla
krogen Fatttershus och ut över åkerlandskapet
till Coyetgården, där den medhavda matsäcken
avåts under knotiga äppelträd i en bortglömd
trädgård. Urgamla pilar, åkrar, hösttrötta växter,
fåglar, stenar, himmel, rådjur, skiftesreformer
och gamla hus fick liv och visade sig genom
Anders Wester ha något att berätta. Inte minst
den gamla skolan – nu nedläggningshotad fritidsgård. (Vart tog vårdträdet vägen?) Vi enades om att Byalaget borde ihågkomma Erik
Kullenberg som genom sina skrifter: Bygd

kring Byskola i Hjärup (1983), Flyttdags –
Bondgård och Byskola i Hjärup (1986), Butik
och Bybor i gamla Hjärup (1988), Kyrka och
Präst i Uppåkra - Flackarp (1988) som såväl
dokumenterat Hjärups förgångna.
Varför inte ett minnesmärke och en nytryckning av hans skrifter? Och varför inte en vårvandring i Hjärups nyupptäckta natur? Anders
Wester gav mersmak!!
Kerstin Ringdahl,
Kultur- och Fritidsrådet

Flickorna visade vägen i Uppåkra Cup
I år firade UIFs årliga höstturnering 25 år. Hallen var fylld av entusiastisk publik som hejade
på de duktiga tävlande lagen båda helgerna 7-9 och 14-15 november. UIFs flicklag var de som
i år stod för de starkaste prestationerna och segrarna. F12 blev tvåa i sin klass efter jämn match
mot MFF. Både i F 13 och F 14 blev det finalseger till UIF. I F 14 till och med en helt lokal
final där UIFs lag 1 och 2 möttes. Lag 2 gick segrande ur finalen. På bilden tackar båda lag
publiken efter prisutdelningen.
Foto: Tor Fossum

Pappersinsamling 2004
Pappersinsamlingen, som idrottsföreningen
och scouterna ansvarar för, äger rum följande
lördagar 2004: 7 februari, 3 april, 5 juni, 14
augusti, 2 oktober och 4 december.
Eftersom det är barn och ungdomar som samlar
in, är de tacksamma om ni packar ert papper i
mindre pappersbärkassar.
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Konditoriet har öppet:

Nu kan du fika i Hjärup

Konditori Aningen Godare har bara haft öppet
en vecka, men hit hittar folk från hela Hjärup
redan, jag har även haft besök från Lund,
berättar Carina.

Foto: Tor Fossum

Varför har du gjort det här undrar vi?
– Egentligen är det en dröm sedan länge som
har realiserats, jag har velat driva ett kafé eller
ett konditori sedan jag var liten.

Ingemar Persson, från Byalagets Gator- och Kommunikationsråd,
och frun Birgitta väljer bland godsakerna i disken till eftermiddagsfikat där hemma

De senaste åtta åren har Carina arbetat på Mäster
Hans i Malmö, som bagare, konditor och kallskänka. Carina flyttade från Malmö till Jakri för
ett år sedan, och såg genast potentialen i lokalerna på Köpmannagatan. Först hade hon en

mindre lokal på gång, men bytte till den större
lokalen som var tänkt som pub från början.
– Och det känns redan som jag satsat rätt.
Det var tänkt endast som ett bageri från början,
men hon valde att satsa på ett traditionellt
bageri och konditori. Förutom at handla bröd,
bullar och ett stort antal kakor och bakelser kan
man också beställa smörgåstårtor och landgångar. Denna söndag hjälper ett flertal kompisar till för att kunna hantera anströmningen
av kunder, och hon är på väg att anställa folk.
En praktikant är på gång och Hjärupsbarn har
redan anmält intresse för praoarbete.
– Om det går bra har Carina satt sig som
mål att utvidga verksamheten till ett sommarkafé med öl och vinrättigheter. Det vore helt
rätt på torget här tycker hon.
Byabladets utsände njuter en kopp te och tittar
ut över torget och erkänner att det faktiskt kan
bli en höjdare här, en trevlig stadsmässig miljö
på så nära håll, en lagom promenad eller en
snabb cykeltur bort. Och vi hoppas att man
kan lösa sambandet mellan Hjärups två delar
på ett bra sätt för integrationen av östra och
västra delen av Hjärup. Det vore väldigt trevligt att kunna passera järnvägen ovan mark
med stationen beläget i nedgrävt läge, så att
det blev naturligt att färdas mellan Jakri och
övriga Hjärup, den lösningen som Byalaget
helst ser realiserat. Fri sikt och inga barriärer i
form av bullerplank, som det vill bli om järnvägen byggs ut som planerat i nuvarande
marknivå.

timent!
Nytt sor

Annons

Öppettider må-fre 8 – 20, lör 9 – 20, sön 10 – 18

Som medlem får du ta del av byalagets aktiviteter gratis. Du behöver inte vara aktiv, men
det är trevligt om du framför dina åsikter om
vårt arbete till någon i styrelsen eller råden.

Specialerbjudande för Tempo Hjärup - klipp ut och tag med!
Pepsi Cola, 33 cl,

3 för 10:- (+ pant) (Ord.pris 17.80:-)

Kvisttomat 14.90 kr/kg (Ord.pris 39.90:-)

Zoegas Kaffe, 500 gr,

19.90:- (Ord.pris 33.90:-)

Potatismos Felix, 220 gr,

Bananer

12.90:- (Ord.pris 23.90:-)

Byabladet hittar tre ungdomar i konditoriets inre
rum. Emma, Karin och Marcus har just satt sig
ned för att fika. Karin har redan varit här en
gång, men för de andra är det första gången.
– Tycker det ser jättemysigt ut, väldigt positivt
att det har öppnat. Det finns ju inget annat i
Hjärup. Emma tycker att det gott kunde ha
varit öppet längre, gärna till 9 eller 10 på kvällen.
Men alla tre återkommer gärna. Det är bra att
slippa åka till Lund för att fika!
Tor Fossum

I oktober har medlemsantalet ökat till över
300 st, vilket var en målsättning för år 2003.
Detta gläder oss. Ju fler medlemmar vi är ju
större blir genomslagskraften när vi som
Byalag vill påverka.

Har du särskilda önskemål om sortimentet,
säg till personalen eller lämna förslag

Värmeljus, 50 st,

Carina tycker om sitt boende på Jakri:
– Jag trivs gott, det är lugnt och fint, och jag
har även en egen liten täppa. Hon hade funderat på att flytta från Malmö ett tag, och tipsades om Jakri av några kompisar som hade
flyttat dit. Övriga Hjärup har hon inte hunnit
se så mycket av än. Tills nu har hon ju pendlat
till Malmö för att arbeta. Men hon tycker att
det ser ut som en trevlig by. Fint med alla tennisoch fotbollsplanerna i byn, och hon gillade
midsommarfirandet på idrottsplatsen i somras.
– Men jag skulle önska att det fanns ett apotek
här, det behövs verkligen!! avslutar Carina.

Vid årsmötet i april 2003 hade byalaget 230 hushåll som medlemmar.

Hemkörning
Beställningar görs på torsdagar 10 – 12 på telefon: 46 40 51
Utkörning på fredagar 16-18

9.90:- (+ pant) (Ord.pris 16.90:-)

Emma, Marcus och Karin fikar i inre rummet

Bli medlem

Tempo Hjärup - Butiken i centrum

Coca Cola, 1,5 l,

Foto: Tor Fossum

– Detta har gått över all förväntan,
berättar Carina Farkas Tengroth som är
kvinnan bakom det nya bageriet och
konditoriet på torget på Jakriborg. Och
Byabladet kan med egna ögon se det,
på den lilla timmen vi spenderade där
var säkert 50 personer inom, och flera
satte sig ned för en fika.

Mån-Fre 07-18, Lör 08-15, Sön 08-13
(ev längre öppettider på söndagar längre fram)

12.90:- (Ord.pris 29.90:-)

Medlemsavgiften är 100 kr per hushåll/år
från och med årsmötet i april. Fr.o.m. nu
gäller nya medlemskap för 2004 fram till
årsmötet våren 2005.

8.90. kr/kg (Ord.pris 16.90:-)
Gäller vecka 49

✂

Fyll i en anmälan på Byalagets hemsida
http://www.hjarup.nu eller via blankett. Båda
finns tillgängliga på biblioteket. Du kan även
kontakta någon i styrelsen.

NAMN

Medlem nr 300 har blivit uppmärksammad
med ett pris och så kommer även nr 350
och nr 400 att bli!

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

