Referensgruppen i Hjärups Byalag våren 2014
Det har varit klart ökad aktivitet i Byalagets Referensgrupp sedan vi senast sågs den 6 mars.
Nya intressenter har anmält sig och föregående minnesanteckningar har kommenterats. Dessa har
skickats till såväl dem som fanns antecknade på adresslistan och som till Byalagets
styrelsemedlemmar, cirka 30 personer. Se gärna www.hjarup.nu/dokument/skrivelser.
Skolor, fritidslokaler för barn och unga är mycket aktuellt. Här har Referensguppen engagerat sig
genom att det bildats två nya råd som även ska samarbeta med Hem & skola. I planprogrammet för
Åretruntbyn har det kommit in en del svar via mail beträffande nya skolbyggnadernas placering,
trafiksäkerhet och grönytor.
Den nya parken är en mycket aktuell fråga. Hur vill vi att parken mellan skolan och Gamla lundavägen
ska se ut? Vilka aktiviteter ska läggas där? Pulkabacke/skidbacke som Byalaget från början krävt,
löpspår, cykelstig, klättermöjligheter, plaskdamm för de minsta/naturpool för simkunniga,
spolningsbar skridskobana. Eller ska parken bara utgöras av ett strövområde?
Beträffande fritidslokaler kan den gamla stationsbyggnaden bli ett utmärkt allaktivitetshus. Detta är
något som Byalaget arbetar vidare med tillsammans med Staffanstorps kommun. Stationsbyggnaderna
som i dag ägs av Trafikverket får inte stå tomma med risk för förfall. Är stationshuset möjligt som
fritidslokal? Vad finns det för alternativ till fritidsgård och samlingslokal?
Service, ja vad vill Hjärupsborna ha, var och när? Det vill ju till att det finns underlag för att någon
ska etablera sig. Skanskas utbyggnadsplaner med 700 lägenheter i västra Hjärup kommer att
levandegöra ett område väster om järnvägen, ett i dag öde f.d. industriområde. Järnvägen med fyra
spår mellan Arlöv och Flackarp kommer om några år att ge oss ett nytt stationsläge och centrum. Men
när järnvägsbygget kommer igång är fortfarande oklart. Kan vi vänta så länge?
Som informationsmaterial, efter senaste mötet, har Hjärups Byalag tagit fram ett flygblad med
rubrikerna; Vad har Byalaget gjort för Hjärup? Vad arbetar Byalaget med för frågor just nu? och Varför
ska jag vara medlem? Utkastet var diskussionsunderlag vid förra mötet med Refernsgruppen.
Beträffande skolor ser vi fram mot vad Förskolegruppen samt Skol- och fritidsgrupperna har kommit
fram till.
Genom att vara ute i god tid hoppas vi att du kan komma till ett nytt möte med Referensgruppen.
Anteckna mötestiden: Tisdag den 13 maj kl 19.00 på Hjärups Bibliotek.
Vi emotser svar från er alla så vi vet hur många som kommer eftersom vi bjuder på fika.
Och se gärna till att värva fler intresserade. Anmälan och synpunkter kan skickas till;
byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu
Väl mött!
Ingegerd Höglund och Ulla Göransson
Representanter för Byalagets referensgrupp

