
Minnesanteckningar från möte med Hjärups Byalags referensgrupp 13/5 2014

Närvarande: Malin Flankör, Ingegerd Höglund, Lars-Göran Mattisson, Eva-Lotte 
Frost Ottosson, Ingemar Persson, Tor Fossum, Åke Törringer, Martin Stridh, Börje 
Hildesjö, Stina Rothman, Rolf Lind, Magnus Pärsson, Elias Sandblom och Ulla 
Göransson

Hur ska vi kommunicera med varandra inom Referensgruppen?
Efter diskussion enades mötet om att Ingegerd Höglund ska fungera som ”insamlare” 
d.v.s. gruppen skickar meddelanden till Ingegerd som sammanställer inläggen och 
skickar ut dem på en remissrunda där medlemmarna kan ”gilla” inläggen eller inte. 
Medlemmarna i gruppen kan med fördel även maila ut sina åsikter till alla i gruppen 
genom att använda gruppens adresslista. Sammanställningen av inkomna åsikter 
skickas till Byalagets styrelse, som kan använda det som underlag för en skrivelse till 
kommunen. 
Innan skrivelsen går till kommunen skickas den ut till alla. 

Hur kan vi förnya Byalagets arbetssätt?
Mötets samlade åsikt verkade vara: genom att arbeta i råd och ha fortlöpande 
kontakter med föreningar inom rådets ramar.
Skol- och fritidsrådet bör t.ex. ha kontakt med Hem och Skola. 
Enligt Förskolerådet är det brist på förskoleplatser i Hjärup inför hösten. Åtgärder?

Man enades om att ett Parkråd borde inrättas. Ingegerd Höglund, Åke Törringer, Tor 
Fossum och Ingemar Persson anmälde intresse för detta råd.

Nya parken  
Det nybildade Parkrådet bör ta reda på skolornas parkförslag, Det fanns även förslag 
om att skolbarnen skulle kunna ha parkens utformning som tema.
Byalagets ordförande Malin Flankör fick i uppdrag att inbjuda kommunen till ett 
diskussionsmöte där tidsplanen för parken diskuteras.

Flera idéer kläcktes bl.a. att Byalaget skulle ha som en programpunkt på 
Hjärupsdagen den 1 juni att inbjuda hjärupsborna att skriva ner sina önskemål för 
parken, samt att de skulle kunna sponsra med plantering av träd.  

Andra frågor som diskuterades:
Scouternas arrende går ut 2017. Vad kommer att hända då? 

”Grusplanen” planeras vad som framkom främst i samarbete med skolan. De gamla 
tennisbanorna borde i väntan på parken kunna användas som en Multibana eller 
Spontan idrottsanläggning, jfr den vid Hjärupslundsskolan och som är mycket 
välbesökt.
 
Den nya skolans placering? Hur blir avståndet till kraftledningarna?
Vilket är skolans tänkta upptagningsområde? Hur planeras barnens skolväg beroende 
på det? Varför byggs inte en högstadiedel redan nu? Hur beräknar kommunen 
underlaget för låg/mellanstadieskolan och en eventuell högstadieskola?



Är det ok att den nya vägen, Parkallén, blir en genomfartsled eller bör man verka för 
att bilvägen slutar vid parkeringarna till IP och idrottshallen. Övriga genomfarter? 

Äppelhagen
Man enades om att det är viktigt att spara så många träd som möjligt på den gamla 
skoltomten vid nybyggnation i Äppelhagen, speciellt ett vårdträd som planterats på 
1800- talet. Det råder dock delade meningar om det är nedsågat eller inte.  

Det gröna Hjärup ska fortsatt gälla som signum för Byalaget liksom bevarande av 
sådant som har kulturellt värde.

Politikermöte med representanter från samtliga partier i Staffanstorps kommun 
planerades till onsdagen den 20 augusti. (Kom inte med i dokumentet som skickades 
till gruppen den 23 maj) 

Nytt möte planeras till hösten.

Hjärup den 22 maj 2014

Ulla Göransson och Ingegerd Höglund
Representanter för Byalagets Referensgrupp


