Sofia Güll flyttade till Hjärup ungefär samtidigt som byalaget bildades. Nu är hon ny
ordförande och lär sig genom uppdraget nya saker om hemorten hela tiden.
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HJÄRUP Hjärup är känt för att ha engagerade invånare.
Följaktligen finns också ett aktivt byalag som står bakom många arrangemang i byn och även
är remissinstans för Staffanstorps kommun i Hjärupsfrågor.
Ny ordförande för byalaget är sedan en tid Sofia Güll som flyttade till Hjärup ungefär
samtidigt som byalaget bildades.
– Byalaget har firat 15-år och vi flyttade hit för cirka 15-16 år sedan, säger hon.
Vi träffas i Hjärup där Lommavägen just nu är avstängd för trafik vilket gör det lite svårare
än vanligt att hitta rätt i villagatorna.
Men Sofia Güll räddar mig och snart sitter vi i hennes vardagsrum och tittar på alla de
teckningar barn i Hjärup gjort om vad de vill ska finnas i byn.
– Vi passade på när Uppåkraskolan invigdes. Då var vi från byalaget på plats med en
teckningstävling riktad till barnen. De fick rita vad de saknar i Hjärup och det blev fantastiska
teckningar, säger Sofia Güll och visar.
– Vi fick många bra tips också om vad barn vill ha hit. Allt från badhus till ridskola, utegym –
det vill många ha, även vuxna – till en skog, shoppingcenter, ett fort, flygplats, museum,
godisbutik, tivoli och hoppborg! Skridskoåkning, fler pokémonstop, ett köpcenter, lekplats
med pansarvagn, en låtsasö och en pool var andra förslag.

Även de vuxna uppmanades av byalaget att
tycka till på post-it lappar och ett
genomgående önskemål är en mataffär i
Hjärup. Utegym vill många också ha, säger
Sofia Güll.
Barnens teckningar och de vuxnas förslag
sattes sedan upp när byalagets politikerdebatt
anordnades nyligen så att deltagande politiker
från alla partier kunde ta till sig förslagen.
– Det är lite så vi i byalaget vill jobba. Vi vill
engagera invånarna i Hjärup, skapa visioner
och en bred dialog. Jag är ännu så ny som
ordförande och går runt och funderar på vad
jag vill göra och vad vi kan göra.
Vid politikerdebatten fick Hjärupsborna två
glada nyheter: dels blir det postutlämning igen
på Tempo i Jakriborg. Dels verkar det som att
planer på en mataffär kan förverkligas
framöver.
– Affärer är ju inget politikerna kan öppna,
men förutsättningarna kan ges. Vi håller
tummarna.

I en teckningstävling fick barn önska vad
de vill ha i Hjärup. Det blev allt från
badhus till shoppingcenter och en skog.

Sofia Güll hade inga planer på att bli ordförande när hon gick med i byalaget.
– När vi var nyinflyttade för 15-16 år sedan och jag hade småbarn fanns inte tid. Nu blev jag
tillfrågad av en god vän att gå med och tänkte varför inte?
Att vara med i byalaget var mycket roligare än vad Sofia Güll förväntat sig.
– Jag lär känna nya människor, ser nya saker som jag inte tänkt på tidigare här i Hjärup. Det
känns också ansvarsfullt, det är upp till oss att nå ut till så många som möjligt när vi
exempelvis får information från kommunen i olika frågor.
– Eftersom jag jobbar med kommunikation och har ett miljöengagemang känns det också rätt
att vara med i byalaget och när en ny ordförande behövdes i våras efter Malin Flankör, och
jag blev tillfrågad med så sade jag ja.
– Vi kan påverka. Inte minst nu när Hjärup växer och det byggs mycket. Framöver väntar
även utbyggnaden till fyra spår.
– Jag har lärt mig redan att man måste ha ett längre perspektiv. Saker kan ta tio år innan de
genomförs, men så är det. Och vi måste ha visioner.
Byalaget samarbetar nära med både bibliotek och föreningar.
– Att vi fått meröppet på biblioteket är jättebra. Jag utnyttjar det ofta, säger Sofia Güll.
Hon passar också på att puffa för en idé som byalaget har.
– Vi anordnar midsommar- och valborgsfirande men vi har ingen som sjunger vid de här
tillfällena. Därför vill vi försöka få till en kör som kan tänka sig öva någon gång innan och ta
ton vid Valborg och kanske julmarknad! Inte så betungande. Och det måste finnas massor av
Hjärupsbor som sjunger tänker jag. Hör av er!
Andra saker byalaget funderar på är att göra mer för ungdomar som inte är fotbolls- och
idrottsintresserade.
– Vi är med och tycker till om den nya parken och delaktiga i integration av nyanlända. Och
vi vill gärna ha fler medlemmar. I dag är 423 hushåll med. Man måste inte engagera sig till
hundra procent utan kan göra det man kan och har tid med.
– Vi skapar själva det samhälle vi bor i, säger Sofia Güll.

