
                                                            

 

 

 

 

      Till  

 Kommunstyrelsens ordförande  

   Christian Sonesson  

   Staffanstorp 

 

En diskussion vid Hjärups Byalags styrelsesammanträde den 18/11 2021 föranleder denna skrivelse 

eftersom ett e-mail avsänt 7/11 ej besvarats av kommunstyrelsens ordförande. Detta bifogas 

inledningsvis och de konversationer som funnits kan om så önskas vidarebefordras.  
 

Hej, 

Det har kommit till min kännedom att biblioteket i Hjärup ska ha förändrade öppettider med obemanning på lördagar fr. o. 

m. januari 2022. På vilka grunder kan ni ta ett sådant beslut? Hjärup är ett växande samhälle som saknar många aktiviteter 
jämfört med tätorten. Detta togs upp som en huvudpunkt vid Politikermötet i september. 

 

Jag har också fått veta att ”Senior Hjärup” och dess aktiviteter som tillhör Trivselpunkten och omsorgsförvaltningen 

planerar att upphöra med verksamheten i Hjärup, varför? 
 

Fixarhjälpen benämnd ”Handtaget” lär också tas bort. Hur tänker man med tanke på en växande åldrande befolkning som 

behöver denna typ av hjälp undrar många. 

 
Slutligen läste jag i dagens Sydsvenska Dagblad, 7/11, om ordningsvakter i Staffanstorps centrum. Vid Politikermötet i 

september fick vi mycket svävande svar på hur ordningen sköts i Hjärup efter det att Fältgruppen försvann. Vad gäller här? 

 

Jag ser nu fram mot svar på mina frågor som jag kan vidarebefordra till undrande Hjärupsbor. 
 

Ingegerd Höglund 
 
Ett tiotal villiga tjänstemän har hört av sig men skickade oftast frågan vidare till någon annan som 

förhoppningsvis är beslutsfattare. 

 

Verksamhetschefen för Bibliotek och Medborgarkontor Anna Karin Rennemark är den enda som varit 

konkret i sitt svar om att öppethållandet på Hjärups bibliotek kommer tas bort på lördagar till förmån 

för verksamheten i Staffanstorp. 

 

Eventuellt svar på hur seniorverksamheten med ”Senior Hjärup” ska bedrivas efter nyår 2022 finns 

däremot inte något konkret besked på trots att tre inblandade personer, svarat inklusive Paulina 

Hallgren från omsorgsförvaltningen.  

 

Beträffande säkerhetsfrågor har inga svar inkommit trots att det gjorts hänvisningar till 

Arbetsmarknadsavdelningen och chefen för säkerhetsavdelningen 

 

Varför rustar man ned i en snabbt växande kommundel när det behövs mer resurser även till 

exempelvis mötesplatser och allaktivitetshus som saknas?   

 

Att de styrande i Staffanstorp måste ta sig an angelägna hjärupsfrågor på ett bättre sätt står en enhällig 

styrelse bakom. 

 

Hjärup 2021-11-23 

 

Zbigniew Glowacki 

Ordförande Hjärups Byalag  


