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Samtliga Hjärupsbor har fått en bro-
schyr i brevlådan med uppmaning att ta
del av Banverkets utställning på Hjärups
bibliotek avseende utbyggnaden av södra
stambanan mellan Malmö och Lund. 

Det var glädjande att ett hundratal Hjärupsbor
kom till skolan då Banverket hade öppet hus,
26/10, för att titta på utställningen och prata
med Banverkets 15 representanter. Det gavs
också tillfälle till att lyssna på en ”Bullerfilm”
med de verkliga bullernivåerna vid såväl mark-
alternativ som vid djup nedschaktning av järn-
vägen. Bland informationsmaterialet fanns bla
en skiss över järnvägsområdet där man om-
bads att ta ställning till var förbindelserna
mellan östra och västra Hjärup bör placeras.
Enkäten, ”Vi vill gärna ta del av din lokalkänne-
dom”, hoppas jag att ni fyllde i. Annars är det
inte för sent.

Vid frågestunden gav Hjärupsborna tydligt
svar på att man vill ha en djupt nedschaktad
järnväg för att därmed undvika barriäreffekter
såväl bullermässigt som visuellt. Olika buller-
dämpande åtgärder diskuterades dock liksom
olika typer av mer eller mindre fula plank,
även genomskinliga. Vad detta får kosta i för-
hållande till nedschaktning fick vi inte svar på.
Det kortsiktiga perspektivet med den statliga
finansieringen fram till 2020 upplevdes som
en stoppkloss i nuläget. Det yttre godsspåret
är inte heller medtaget i aktuellt planeringsun-

Byalaget behöver flera medlemmar
och Hjärup behöver fler aktiva boende! 

Om du inte har tid eller möjlighet att arbeta
aktivt kan du stödja byalagets arbete genom
att bli medlem. Fler medlemmar ger dessutom
bättre ekonomi och vi kan genomföra fler
arrangemang.

Som medlem får du ta del av Byalagets akti-
viteter gratis eller till subventionerade priser.

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll 
per kalenderår.

Medlemskapet för 2004 gäller fram till års-
mötet i april 2005. Anmälan om medlemskap
kan göras på biblioteket eller direkt på vår
hemsida: www.hjarup.nu

Inbetalning på:
Postgironr: 372 192-5.
Bankgironr: 5318-5849.

OBS!! Kom ihåg att uppge ditt namn vid in-
betalning så vi vet att det är du som har betalt!

Här kan ni sjunga, pyssla, leka, fika och
umgås med andra barn och föräldrar.

Våra öppet-tider är:
Mån: stängt | Tis-Ons: 9-16 | Torsdag: 9-13.30 
Torsdag: Babycafe´ | 14-16 | Fredag: 9-12

Bland våra aktiviteter har vi fotografering, baby-
bad, bio på Mejeriet i Lund, utflykt till bondgård,
julpyssel inför julen och julfest 17 december.
Terminen avslutas den 17/12 och vårtetminen
startar igen 11 januari.

Vi finns på Centrumstigen 4 D, 046-25 15 18

Välkomna! Cecilia, Förskollärare

Öppna Förskolan i Hjärup

Pappersinsamling 2005
Pappersinsamlingen, som idrottsföreningen
och scouterna ansvarar för, äger rum följande
lördagar 2005: 5 februari, 2 april, 4 juni, 13
augusti, 8 oktober och 3 december.

Eftersom det är barn och ungdomar som
samlar in, är de tacksamma om ni packar ert
papper i mindre pappersbärkassar.

I november startar vi studiecirklar
med inriktning på kreativt skapande. 

Vi inleder då med julpyssel och fortsätter
sedan under våren med ett tiotal olika cirk-
lar. Antalet träffar per cirkel kommer att
variera mellan 1-4. Man väljer själv vil-
ken/vilka man vill delta i. Alla kan delta
eftersom vi börjar på nybörjarnivå.

Följande cirklar är aktuella under våren:
decoupage, asktillverkning enligt bokbindar-
metod, påskpyssel, mosaik, mjuka dockor, pat-
chwork, origami och japansk kalligrafi, tygpå-
sar för tex gymnastik eller dofter, tittskåp.

Kostnad: materiel till självkostnadspris.
Max 100 kr/cirkel*.
Lokal: Öppna förskolan. Centrumstigen 4D
Tid: 19-21. Varierande veckodagar. 
Anmälan: På öppna förskolan. Tel: 046-25 15 18
*Tittskåpstillverkningen kostar mer.

Välkomna!
Kontaktperson, Nicoline Kastrup, 040-46 48 99
Cirkelledare, Cecilia Pusch, 046-25 15 18

Skapande kamratcirklar
för vuxna i HjärupJärnvägen angår oss alla!

Hjärupsgruppens ordförande Bo Polsten (fp)
redogjorde för historiken bakom det arbete
som hittills lagts ned, fram till beslut i
Kommunstyrelsen den 27 september på pro-
grammet som skall ligga till grund för den för-
djupade Översiktsplan för Hjärup. Stadsbygg-
nadschefen Göran Berggren drog upp riktlin-
jerna för översiktsplanen kommer att vara.
Man passade samtidigt på att presentera den
nya skolan.

Byalaget bjöd in till ett eget uppföljningsmöte
9 november där vi önskade att ta tillvara de
krafter som har engagerat sig i planfrågorna,
och reda ut vad Byalaget har tyckt om planerna
så långt. Vid detta möte fokuserades i första
hand om frågeställningarna Centrum, Trafik,
Järnvägen och Grönområden. Efter korta
inledningar från Byalaget fick åhörarna ge sina
synpunkter. Dessa dokumenterades och finns
med i underlaget för det vidare arbetet.
Byalaget bjöd dessutom in till särskilda dis-
kussionsgrupper om frågorna samt till aktivt
deltagande i våra råd. Och till vår glädje så
anmälde 12 personer sitt intresse. Utförligare
referat från mötet 5 oktober, samt de frågor

5 oktober var Hjärups skolas matsal
fylld till bristningsgränsen, cirka 200
personer mötte upp för att höra om
kommunens framtidsplaner. 

som dök upp 9 november finns redovisade på
hemsidan www.hjarup.nu. Här hittar du också
mera information om arbetet med översikts-
planen och det som har hänt sedan Forum
Hjärup 2001 startade planeringsprocessen. 

Den punkt som har väckt störst kritik är tan-
karna på trafik genom centrum. 

Byalaget är stolta över vår nya hemsida
som lanserades i början på november. 

Helt ny design och späckat med innehåll. Vi
kan också lova en ständigt aktuell uppdaterad
sida framöver. Du kan hitta information om
Byalaget, våra råd och arbetsgrupper och hur vi
arbetar. Under introduktion till Hjärup hittar
du t ex butikernas öppningstider, tågtider, bilder
från byn m m. Under aktuella frågor finns
just nu information om den nya skolan, över-

siktsplanen och järnvägen. Aktuella skrivelser
och yttranden från byalaget har också lagts in. Vi
har samtidigt lanserat ett nytt forum där alla
Hjärupsbor har möjligheten att framföra sina
åsikter. Det finns dessutom en ny sökfunktion på
sidan som underlättar att hitta just det man söker. 

Byalaget tackar Niclas Fogwall från IT-rådet
som har gjort jobbet och ansvarar för den fort-
löpande uppdateringen.

Adressen är: www.hjarup.nu

Ny Hemsida

Framtiden engagerar Hjärupsborna

derlag. Observera att Lund inte är med i
denna del av planeringen som främst gäller
sträckan Arlöv- Flackarp. Beträffande fler
tågstopp hänvisades till Skånetrafiken.

På Byalagets hemsida, diskussionsforum, finns
ett inlägg avseende några viktiga frågor
- Barriäreffekter miljömässigt och visuellt
- Järnväg i markplanet eller nedschaktad
- Tre eller fyra spår
- Yttre godsspår
- Stationsläget som kräver 30 - 40 m i bredd

inkl längre perronger

Av största vikt är en långsiktig och hållbar lös-
ning. Beträffande konsekvenskalkylerna bör
staten och Banverket se till helheten
Nuvarande utredning baseras på beräknad
kapacitet fram till 2020 mellan Arlöv och
Flackarp och de medel som staten aviserat för
detta projekt. Beträffande kostnadskalkylerna
bör staten och Banverket se det hela som en
planering för framtida infrastruktur i ett
expansivt område och att avskrivning bör
göras på lång sikt. Det finns fortfarande möj-
lighet att påverka beslutet på statlig nivå vid
”Regeringens tillåtlighetsprövning”!

Byalaget kommer att avge ett remissvar som skrivs
i december. Var med och tyck till!!

För Byalagets järnvägsgrupp
Ingegerd Höglund

I dagarna blev det klart att Fritid
Hjärup får nya egna lokaler på UVS
området fram till att nya skolan står
klar 2006. 

Och lika bra är att kommunen nu verkligen
satsar resurser på ungdomarna i kommunen.
Vi efterlyser nu ungdomar som vill vara med
och forma lokaler och verksamhet på det
nya stället, vilka färger skall det vara på väg-
garna etc. Intresserade kan lämna synpunkter
till: roger.dahlqvist@staffanstorp.se

KOM IGEN och var med och påverka er fri-
tid och hur NI vill ha det! 

Roger /Fritidsassistent

Nya lokaler för fritid

Fem nya köpmän startar sin verksamhet:
Blomsteraffären Jakriblomman, Konsthant-
verksateljén Harlequin (med turistinforma-
tion), Barnklädesaffären Barnboden och ett
automatsolarium har redan öppnat.
Den italienska restauranten La Piazzetta
(som också kommer att ha en delikatesshörna där
man kan handla italienska godsaker) öppnar
under december.

Julmarknaden är den 18-19 december, kl.
13-18, och man ser gärna att lokala före-
ningar medverkar. Jakris önskan är att jul-
marknaden skall bli ett återkommande
arrangemang.

Frågor till Jakri kan ställas till Björg eller
Lena på Jakris kontor, tel: 040-30 03 65.

Kommentar från Byalaget:  Byalaget kommer
naturligtvis att finnas på plats under Jakris
julmarknad. Till nästa år skall vi se om det
går att samordna Julmarknaderna i Centrum
och i Jakriborg. 

KN

Nytt från Jakriborg

Nya ägare tar över från 1 december.
Butiken kommer att vara en Tempo-
buitk också i fortsättningen.

Hur kommer Hjärupsborna att märka att det
är nya ägare? 

– Butiken skall vara välfylld från första
dagen och väl förberedd inför julen, säger de
nya ägarna. Blommor kommer det att finnas
från början, dessutom fyrverkerier inför
nyårs-helgen. De funderar på att ta in bagu-
etter och frallor och ställa dit ett par bord
och några stolar samt en kaffemaskin för att
erbjuda fikamöjligheter. Efter nyår kommer
det att ske lite förändringar, men de nya
ägarna vill kolla med kunderna vad de önskar
innan de sätter i gång. En förslagslåda kommer
att finnas där från början. Om det finns
behov av internetkafé i byn skall de fundera
på det också. I och med att avtalet om Posten
går ut i mars 2005 kommer de att försöka få
den igen i butiken i centrum.

Byabladet anmodar alla Hjärupsbor att kolla
in butiken, varför inte på öppningsdagen
eller samtidigt med julmarknaden 4 december?

Vad tycker du skall finnas i butiken så att du vill
handla där oftare? Tor Fossum

Tempo byter ägare

Vintern har kommit till
Hjärup och Skånebyn

Läs mer på sidan 3

» Nya skolan sid 3     » Nytt på Jakri sid 4

Bli medlem

Julmarknad Centrum 4 december kl 15 - 18
Filmklubb 12 december och 8, 9 januari,  
se anslag och på hemsidan för info.
Julmarknad Jakri 18-19 dec
Lundaspelen i handboll i Idrottshallen 
27-30 december

Vad händer i Hjärup!
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I Byalaget har vi tagit fasta på det
engagemang som visades från många
deltagare vid Kommunens informa-
tionsmöte den 5/10 och hoppas att
detta skall kunna tas tillvara på ett kon-
struktivt sätt i det fortsatta arbetet med
Översiktsplanen för Hjärup.  

Därför ordnade vi ett möte den 9/11 för att
starta upp en diskussionsgrupp (ev. grupper),
informera om hur Byalaget ser på den aktuel-
la planeringen och lyssna till spontana kom-
mentarer från deltagarna. Du kan läsa mer om
mötet på annan plats i detta Byablad.  

Det var glädjande att anslutningen blev så
god och att många är beredda att engagera sig
i Byalagets fortsatta arbetet med planerna för
det framtida Hjärup. Det är min förhoppning
att de kommande gruppdiskussionerna skall
vara konstruktiva och ge oss i styrelsen bra
underlag för våra överläggningar med kom-
munen. Att bara säga nej och att kommunens
planer är skit leder aldrig till önskat resultat.
Kommunens politiker och tjänstemän liksom
de arkitekter som upprättat idéskisser arbetar
självklart för att prestera så bra lösningar som
möjligt och har argument för de förslag man
lägger fram. Om vi skall få genomslag för syn-
punkter som avviker från kommunens förslag
måste vi kunna prestera övertygande argu-
ment. Alla inser nog också att styrkan i
Byalagets argument ökar ju fler medlemmar vi

har. Därför är det självklart att jag uppmanar
alla som ännu inte gjort det att omgående
anmäla sig och betala in medlemsavgiften.

Vi har preliminärt diskuterat att återkomma
med ett nytt stormöte i januari 2005 för att se
vad diskussionsgruppen kommit fram till och
att ge inblickar i alla andra frågor som
Byalaget engagerar sig i. Om detta och mycket
annat kan du läsa i vår Hemsida, på
Biblioteket och på vår anslagstavla i centrum.

Trygghet, Engagemang och Mod
Kommunen har i sitt aktuella visionsarbete
för framtidens Staffanstorps kommun valt tre
nyckelord, Trygghet, Engagemang och Mod,
som vi i Byalaget också bör kunna hjälpa till
att fylla med innehåll för Hjärups del. 

Trygghet kan stå för mycket: säkerhet på
gator och torg, skydd i trafiken för barn,
äldre och handikappade, tillgång till bra ser-
vice, vård, omsorg och skolor, familjerelationer
och socialt nätverk etc. 

Engagemang krävs som drivkraft för att
föra utvecklingen framåt. Vi förväntar oss att
kommunen skall engagera sig för att ge oss
en bra boendemiljö och bra service. Vi bör
själva vara beredda att engagera oss i arbetet
för en positiv utveckling i vår tätort, ökad
samhörighet etc, t.ex. genom att ta aktiv del
i Byalagets verksamhet. 

Mod ser jag bl.a. som kopplat till vår

beredskap att möta förändringar. Vi måste
våga se de möjligheter som ligger i utveck-
lingen av vårt Hjärup och inte fokusera på
svårigheter och befarade problem. Att
Hjärup på 10-15 års sikt kommer att ha dub-
blerat sitt invånarantal sammanhänger med
det tryck som finns på bostadsmarknaden i
sydvästra Skåne och det faktum att Hjärup
har ett så attraktivt läge. Den utvecklingen lär
vi inte kunna stoppa. Detta kan naturligtvis
ses som störande i vår lilla idyll men det skapar
ju samtidigt möjligheter att få bättre service
och rätta till en del underlåtenhetssynder
från kommunens sida i fråga om centrum,
trafiklösningar, grönytor m.m. Det är denna
process vi är inne i och det är nu vi har chansen
att påverka utvecklingen.

Ja, det var några spontana kommentarer
till nyckelorden i all hast och med det upp-
manar jag er alla att tänka till och hjälpa till
att fylla orden med innehåll. 

Eftersom detta är sista Byabladet för året vill
jag passa på att från oss i styrelsen önska alla
Hjärupsbor  
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT
NYTT ÅR! 

Och så en sak till: Glöm inte anmäla dig som
medlem i Byalaget om du inte redan gjort det.

Kjell Nilsson

O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T

Redaktör: Tor Fossum
Layout och redigering: Mikael Hellman

Denna utgåva av Byabladet
trycks i 1800 exemplar.

Övertygande argument och många medlemmar
ger möjlighet att påverka kommunen

Byabladet ringer upp Lars Karlsson på Markteknik
och frågar.
– Det är almsjukan som är orsaken till träd-
fällningen kan han berätta, med två undantag
2 stycken askar vid Tempo. Dessa var rötskadade

Trädfällningen runt centrum har väckt
frågor och bestörtning.

efter tidigare grova beskärningar och man
ansåg att risken var för stor för att de skulle
gå i nästa storm. Så säkerheten var anledning
till just dessa.
Hur blir det med återplantering?
– Kommunen har ett beslut på att man skall
återplantera minst ett träd mot ett avverkat.
Karlsson ville gärna ha satt två nya mot ett
fällt. Problemet är att beslutet finns men
medel är inte avsatta. Vad gäller Scoutparken
har vi dock redan gjort en komplettering med
finbladig ask. De är små ännu men vill växa
sig stora med tiden.

Vad gäller den gamla allen längs Lundavägen
är detta Vägverkets ansvar. Här är också
anledningen almsjukan. Nu finns det endast
fyra fem stycken kvar. Byalaget hoppas att man
sätter dit ”stora” träd från början, väl medveten
om att det kostar pengar och att det tar lång
tid för allén att nå den prakt den hade för
några år sedan. Tor Fossum

Den planskiss som lades fram visade tillfart
till centrum från sex vägar, och en sorts ”inre
ringväg” av typen gårdsgator. Många i salen
var mycket tveksamma till detta och den
dominerande bilden är att det rör sig om
genomfartstrafik. Det poängterades från flera
håll att det som är Hjärups kvaliteter i dag är
just att det inte finns trafik genom centrum
och att det är en trygg miljö för barnen. På frå-
gan om man överhuvudtaget hade tänkt på
barnen lovade Berggren att ta in barnperspek-
tivet i planen. På en fråga om Kommunen
ville utgå ifrån Byalagets förslag som redovisa-
des med endast en möjlighet att ta sig från
norr till söder genom byn, via en gårdsgata
som kan stängas om det inte visar sig fungera,
fick man inget svar.

Berggren hävdade också att av gator som
leder mot centrum skall utformas så att trafiken
dämpas. Som svar på detta hävdades det från
salen att så borde ske redan nu t ex på Klockar-
gårdsvägen och Centrumstigen där farten idag
är på tok för hög. 

Hur går Kommunen vidare?
Byabladet frågade stadsbyggnadschef Göran
Berggren.

– Vi kommer hela tiden att beakta syn-
punkter från Hjärupsbor, särskilt Byalagets.
Allt som är sagt har vi med oss, även om vi
inte alltid kommer att dela uppfattning i alla
punkter. Rent formellt arbetar vi enligt beslut
i kommunstyrelsen och de direktiv som ges
där, och har Hjärupsgruppen som styrgrupp.

– Vi kommer att anlita en konsult som kan
börja arbeta med översiktsplanen från årsskiftet,
och håller på att fundera på vilka synpunkter
utöver de politiska beslut vi skall ta med i
underlaget. Ett resultat av mötet 5 oktober är
ett krav på att det skall finnas ett särskilt kapi-
tel om barnperspektivet i översiktsplanen.

– Ett par särskilda utredningar är igångsatta.
Den största är en om trafiken, där man nu håller
på att ta fram underlagsfakta, bland annat genom
trafikmätningar. En annan utredning ser på
servicen, framförallt den kommunala.

– I den fördjupade översiktsplanen skall det

dessutom ingå en särskilt skiss över centrum,
med trafik, service och bebyggelse angett.

Tillfartsväg nya skolan
– Denna måste lösas nu i samband med byg-
gande av skolan. Enligt gällande detaljplan
medför detta en förlängning av Ämnesvägen.
Eventuella andra lösningar får komma sedan
enligt den nya översiktsplanen. Det gäller
både en eventuell parallell väg till Ämnesvägen
och andra tillfarter från t ex Banvallsvägen och
Lundavägen. I ÖP är detta inte uteslutet!

Tidplan
– Konsulterna skall ha tagit fram ett förslag till
31 mars. Ca en månad efter det är förslaget
klart att skickas ut på samråd. Efter samråd
kommer planen att ställas ut igen för ytterli-
gare synpunkter. I det sista skedet vill man
helst inte ändra särskilt mycket, m a o är det i
nästa skede det är viktigt att framföra syn-
punkter och hitta lösningar så många parter
som möjligt är nöjda med, avslutar Berggren.

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att
visa vilken utveckling kommunen vill se på det
aktuella området. Och anger en ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden, kommu-
nikationsleder och andra anläggningar. Efter att
en Översiktplan är fastställd kommer utarbetande
av detaljplaner för olika delar, centrum, ny bo-
stadsbebyggelse, grönområden med mera. Det
är i kommande detaljplaner själva utformningen
läggs fast. Till detaljplanerna kommer ytterligare
tillfällen att tycka till när dessa ställs ut. 

Kommunens programförslag innebär:
Utbyggnadstakt, ca 1500 lgh på 10 år, varav

900 på Jakri, 200 i centrum, 250 villor/ radhus
mellan Vikingsro och Lundavägen.

Ökad biltillgänglighet till centrum
Nuvarande centrum stärks som ett kulturellt

centrum (med skolorna, bibliotek, vårdcentral, idrott,
scoutgård, församlingsgård o d) kommersiella
satsningar förväntas vid stationen och på Jakri.

Planeringen utgår ifrån att järnvägen ligger
kvar i markplan med en stor öppen underfart
efter ”tallriksmodellen” (i läge ungefär där gång-
tunneln finns idag). Tor Fossum

Varför fälls träden?
På initiativ av Rådet för Gator och
Kommunikation har Byalaget upprepat sin
tidigare framställning till kommunens teknis-
ka nämnd att göra något åt problemet med
mopeder som far fram med hög hastighet på
gång- och cykelbanor i Hjärup. Förslag om
åtgärder gäller bl.a. kanalisering av mopedtra-
fiken till speciella stråk, bättre skyltning och
kontroll. Rådet har gjort en detaljerad inven-
tering av gång- och cykelvägarna och deras
skyltning och för fram konkreta förslag om
hur skyltningen kan förbättras. 

Mopeder
kör för fort

Framtiden engagerar... (Forts. från sidan 1) Byalagets vision om det framtida Hjärup:
Ett trevligare, levande centrum med bra

service.
Bra, trygga trafiklösningar, där gång- och

cykeltrafik prioriteras.
En järnvägslösning, som gör det möjligt

att binda samman östra och västra Hjärup
och begränsa bullerproblemen.

Mycket grönytor och sammanhängande
grönstråk

Byalagets synpunkter på programförlaget till
översiktsplanen i korthet.

Byalaget vill inte bebygga området vid
skolan utan bevara lekplatsen, kullen och
scoutparken. 

Skolan måste få behålla delar av grusplanen
för lek och idrott.

Behovet av bl.a. seniorboende bör till-
godoses i centrum av byn.

Det är viktigt att planera också för
arbetsplatser och verksamheter.

Idrottsplatsen bör ligga i centrum av
Hjärup som nu, men kan flyttas omedelbart
öster om nya skolan, så att man kan skapa ett
grönstråk mitt i byn.

Nya tillfarter till skolan och ny idrottsp-
lats behövs, i första hand från norr och öster,
övriga bör utredas.

Byalaget önskar ingen genomfartstrafik,
men menar att det bör finnas en möjlighet
att ta sig från t ex biblioteket/idrottsplatsen
till andra ändan av det kulturella centrum,
också med bil, på en ”gårdsgata”. 

Gårdsgator skall ha trafikrytm på gåendes
villkor. Kommunen måste visa hur dessa
skall utformas!

Byalaget anser att gatu- och vägstruktur
måste ses över i sin helhet och att det innebär
åtgärder för att dämpa trafikrytmen, framför
allt på befintliga tillfartsgator till centrum.

Järnvägen nedschaktad är den enda god-
tagbara lösningen.

Byalagets arbete framöver:
Byalaget fortsätter att bevaka arbetet med
den fördjupade översiktsplanen. Både genom
dialog med kommunen och arbete i styrelse,
råd och arbetsgrupper. Vid mötet 9 november
fick vi 12 namn på nya personer som vill
arbeta med frågorna i Byalaget. Kul!! En
arbetsgrupp som representerar olika aktörer i
centrum, intressegrupper och synsätt i byn
håller på att etableras och skall särskilt se på
centrum och trafikfrågorna Vi saknar för när-
varande kvinnor och pensionärer i gruppen. 

Önskar du vara med i diskussionerna så kon-
takt vår rådsansvarige Olle Möller på telefon: 
46 03 36 eller mail: ollemoller@komkom.se

Diskutera frågorna på vårt diskussionsforum på
hemsidan www.hjarup.nu !!

Det finns lediga odlingslotter i Hjärup.
Ring gärna Mona Blomqvist, Tekniska nämnden
i Staffanstorp för information. 
Tel: 046-251281 mån-fre kl 8.00-12.00.

Odlingslotter
Är vi verkligen på väg att få ett kulturhus i
Hjärup? Byalaget har drivit frågan om detta
och kan med glädje konstatera att vi i den nya
skolan får en samlingssal i form av en matsal
med scen som är väl förberedd at ta emot
arrangemang av olika slag för 200 personer.

Ingen aula, men en tillräckligt bra lösning.
Biblioteket flyttar dit, ett kafé planeras och
man kan hyra lokaler för arrangemang. Skolan
kommer att stå kar till skolstart hösten 2006.

Planerna på den nya skolan finns utlagda på
vår hemsida och att beskåda på biblioteket.

Nya skolan
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