PM 2004-01-15
HJÄRUPS BYALAG – VERKSAMHETEN 2003 – LÄGESRAPPORT
Syftet med denna lägesrapport är framför allt att ge en fyllig redovisning av vad Byalaget
hittills gjort i olika avseenden så att alla aktiva inom Byalaget har ett bra underlag för det
fortsatta arbetet. Rapporten kan också användas för att sprida information till andra
intresserade. Den kommer att finnas tillgänglig på Biblioteket och Hemsidan. Lägesrapporten
utgör också underlag för den Verksamhetsberättelse, som skall läggas fram till årsmötet.
Lägesrapporten baseras dels på Byalagets handlingar i form av protokoll, skrivelser, PM etc
och dels på de årsrapporter, som sammanställts av följande arbetsgrupper och intresseråd:
Järnvägsgruppen (Ingegerd Höglund), Gatu- och Kommunikationsrådet (Göran Nordgren),
Arrangemangskommittén (Bo Olsson), Skolgruppen (Jan Karlsson), IT-rådet (Niclas
Fogwall), Kultur- och fritidsrådet (Dan Teglund) och Service- och äldrerådet (Margareta
Thomasson Stern).
ÖVERSIKTSPLANERING
Bakgrund
- Byalaget yttrade sig 2001-12-06 över kommunens förslag till översiktsplan för
Staffanstorps kommun. Synpunkter och förslag baserades på det som framkommit under
Forum Hjärup. Krav på snabb fortsatt planering och ett konkret handlingsprogram med
tidplan för åtgärder.
- Kommunen redovisade inkomna remissyttranden i ”Samrådsredogörelse” 2002-04-22.
- Byalaget gav under 2002 synpunkter på kommunens förslag till program för
arkitektuppdrag till ”Idétävling Hjärup” och tryckte på kommunen för att snabba på
projektet.
Hänt under 2003
- Kommunen inbjöd fyra arkitektföretag att utarbeta parallella förslag till ”Idéer om
Hjärups framtid”på grundval av ett program, daterat 2003-01-16. Byalaget diskuterade
projektet med kommunen vid möte 2003-02-25.
- De fyra arkitektförslagen presenterades 2003-05-13 vid ett öppet möte i Hjärups skola och
ställdes därefter ut i Hjärups bibliotek t.o.m. 31 augusti..
- Byalaget spred information om arkitektförslagen i en specialupplaga av Byabladet (Nr.
2/2003, tryckt med bidrag från kommunen) och uppmanade Hjärupsborna att ge sina
synpunkter.
- Byalaget ordnade i 19 och 21 augusti 2003 öppna möten i skolan med de aktuella
arkitektföretagen för att fördjupa informationen och diskutera förslagen.
- Byalaget sammanfattade sina synpunkter på arkitektförslagen i PM 2003-10-25 ”Några
synpunkter från Hjärups Byalag beträffande arkitektförslagen”. Inkomna synpunkter
sammanställdes i en separat PM 2003-10-22. Dessa båda PM sändes till kommunen och
spreds allmänt.
- Byalaget har följt upp ärendet genom möten med kommunens stadsbyggnadsavdelning
(Göran Berggren och Maria Milton) och den politiska Hjärupsgrupp, som tillsatts av
kommunstyrelsen för att fortsätta planarbete och andra Hjärupsfrågor.
- Hjärupsgruppen har beslutat om en tidplan för det fortsatta planarbetet, som skall leda
fram till en Fördjupad Översiktsplan för Hjärup (se Byablad nr 3/2003). Programarbetet
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skall omfatta ställningstaganden till utbyggnadstakt, servicestruktur, trafikstruktur,
järnvägens barriäreffekt m.m. och inkludera samråd med olika intressenter betr. bl.a.
bostadsbyggande och service. Programförslaget avses remissbehandlas under mars-april
2004 och behandlas av Kommunstyrelsen i juni 2004. Den fördjupade översiktsplanen
väntas vara klar sommaren 2005.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall fortsatta sina diskussioner och samråd med kommunen under det fortsatta
planeringsarbetet och också avge formella remissyttranden, då så blir aktuellt. De
synpunkter Byalaget lämnat i PM 2003-10-25 skall då också kunna kompletteras och
utvecklas.
Handläggare inom Byalaget
Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen, ”Framtidsgruppen” (kontaktperson: Kjell Nilsson).
NYA SKOLAN, ALLMÄNNA LOKALER
Bakgrund
- Utredning om ny skola i Hjärup redovisades 2002-03-22 (BOGEKOkonsult).
- Byalaget yttrade sig över utredningen 2002-04-22. Då framfördes också krav på lokaler
för allmänna ändamål, kultur, fritid m.m.
- Kommunen beslöt 2002-08-12 att det skall byggas en ny skola i Hjärup för klasserna 6-9
och att denna skulle stå klar till höstterminen 2005. Projektering påbörjades.
Hänt under 2003
- Möte 2003-02-18 med kommunen, som informerade om planeringen av den nya skolan.
Byalaget tillsatte en arbetsgrupp, ”Skolgruppen”, i samarbete med Hem&Skola. Gruppen
arbetade därefter med skolans utformning och innehåll.
- Ett förslag till ny skola presenterades 2003-05-27 för Byalaget av kommunen och
arkitekten (det s.k. KHR-förslaget). Förslaget bedömdes arkitektoniskt som mycket
intressant.
- Eftersom kostnaderna för förslaget bedömdes bli väsentligt högre än avsett beslöt
kommunen utreda alternativa förslag samtidigt som tidpunkten för färdigställande av
skolan sköts fram ett år till hösten 2006. De alternativa förslag som utretts presenterades
för Byalaget 2003-11-24. Då meddelades också att kommunen avser fortsätta
projekteringen på grundval av KHR-förslaget. Byalaget ombads att snabbt ge sin syn på
placeringen av biblioteket.
- I skrivelse 2003-12-08 lämnade Byalaget sina synpunkter på Hjärups skola, baserat på
informationen från mötet 2003-11-24. Utöver biblioteksfrågan berördes då också andra
frågor beträffande skolan och centrum, som har betydelse för placeringen av biblioteket.
Detta gäller speciellt behovet av samlingslokaler och lokaler för fritids- och
kursverksamhet. Förhoppningen är att den nya skolan också skall fungera som ett
”Kulturens hus” och en mötesplats för Hjärupsborna. Utifrån dessa förutsättningar
förordar Byalaget att biblioteket också flyttas till nya skolan.
- Byalaget träffade Hjärupsgruppen 2003-12-18 för att diskutera skolan och andra aktuella
Hjärupsfrågor.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall fortsätta diskussioner och samråd med kommunen om nya skolan och
frågor som är kopplade till denna. Byalaget kommer framför allt att koncentrera sig på att
få lokaler för allmänna ändamål och en smidig koppling mellan skolan och centrum.
Utformningen för skolfunktionen skall bevakas översiktligt.
Handläggare inom Byalaget
Följande arbetsgrupper har av Byalaget utsetts att engagera sig i skolfrågan:
- Skolgruppen (skolans utformning i stort och speciellt allmänna lokaler). Kontaktperson:
Christina Rothman.
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Fritidsgruppen (fritidsverksamhet, speciellt för ungdom). Kontaktperson: Kristina
Börebäck

CENTRUM OCH SERVICE
Bakgrund
- Byalaget har sedan starten både skriftligt och muntligt vid upprepade tillfällen krävt att
kommunen vidtar åtgärder för att dels kortsiktigt rätta till missförhållanden dels
långsiktigt utveckla Hjärups centrum och den service som erbjuds Hjärupsborna.
- Under 2002 var situationen i centrum minst sagt skandalartad på grund av
fastighetsägarens brist på skötsel. Byalaget krävde att kommunen skulle gå in som ägare.
Hänt under 2003
- Byalaget fortsatte trycka på för att få kommunen att agera betr. missförhållandena i
centrum. Under våren köpte Kommunen fastigheten, vilket lett till att de värsta
missförhållandena rättats till.
- Utvecklingen av Hjärups centrum har varit en av huvudfrågorna i planeringen för det
framtida Hjärup.
- Intresserådet för Service och Äldre har engagerat sig i frågor rörande affären och
serviceutbudet i övrigt.
- 2003-05-12 träffade Byalaget representanter för Sparbanken Finn för att försöka få en
uttagsautomat, ev. också annan bankservice, till Hjärup.
- Byalaget har i skrivelse 2003-07-22 till Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt opponerat mot
planerna på nedläggning av vårdcentralen i Hjärup. Planerna har inte fullföljts.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall verka för att centrumområdet görs trivsammare, att affären kan vara kvar
och utveckla sitt utbud, att pizzerian kan öppna uteservering, att serviceutbudet förstärks
(uttagsautomat, post, apoteksservice, tandläkare….), etc.
- Den långsiktiga utvecklingen av centrum skall bevakas i samband med planeringen för
Hjärups framtid.
- Byalaget skall verka för att de i arkitektförslagen skisserade åtgärderna för att förstärka
centrum med förtätning av bebyggelsen, bättre kommunikationer och utökad service
omgående drivs vidare av kommunen genom engagemang av byggintressenter, olika
serviceorgan etc. Detta gäller också sambandet med nya skolan genom
kommunikationsstråk, som knyter skolan till centrumområdet.
Handläggare inom Byalaget
Planering, utbyggnader etc: Framtidsgruppen (Kontaktperson: Kjell Nilsson).
Aktuella förbättringar, serviceutbud etc: Intresserådet för Service och Äldre (Kontaktperson:
Margareta Thomasson Stern).
JÄRNVÄGEN
Bakgrund
- Byalaget har sedan starten ägnat järnvägsfrågan stor uppmärksamhet eftersom den är så
viktig för många Hjärupsbor. Synpunkter och krav har framförts både muntligt och
skriftligt till Kommunen och Banverket. Järnvägen utgör en viktig förutsättning för
tätortens attraktivitet. Samtidigt innebär den störningar i form av buller för den
näraliggande bebyggelsen. Den långsiktigt viktigaste frågan för Hjärup gäller
kommunikationerna över eller under järnvägen mellan samhällets östra och västra delar.
Denna fråga är en av huvudfrågorna i den fortsatta planeringen för det framtida Hjärup.
- I skrivelse 2002-06-25 till kommunen föreslog Byalaget en gemensam arbetsgrupp för att
driva de aktuella frågorna relativt Banverket. Någon sådan arbetsgrupp har inte kommit
till stånd.
- I skrivelse 2002-11-03 till kommunen pekade Byalaget bl.a. på akuta säkerhetsproblem
som krävde åtgärder.
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Byalaget fick vid möte med Banverket 2002-12-04 information om det aktuella
planeringsläget.
Åtgärder under 2003
Byalagets arbetsgrupp ”Järnvägsgruppen” har varit mycket aktiv under året, vilket framgår av
följande sammandrag från deras årsrapport.
- 2003-01-16. Byalagets styrelse träffade landskapsarkitekt Erik Skärbäck från SLU Alnarp,
som är konsult åt Burlövs kommun betr. järnvägsfrågan för Åkarp, och fick då
information om den strategi och de åtgärder, som där är aktuella.
- 2003-03-27. Byalagets järnvägsgrupp träffade ordföranden i kommunens järnvägsgrupp
Inger Hossmark för diskussion om järnvägsfrågorna i stort.
- 2003-04-09. Byalagets arbetsgrupp deltog i kommunens möte med Banverket beträffande
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsutbyggnaden och fick i samband därmed
tillgång till textmaterialet.
- 2003-05-15. Byalagets arbetsgrupp m.fl. träffade Banverket och lämnade synpunkter på
MKBn.
- 2003-06-06. Skrivelse till Banverket angående provisoriskt bullerskydd (svar 2003-07-11)
- Täta kontakter med Banverket för lägesrapportering.
- Järnvägsfrågan, speciellt vad gäller sambandet mellan Hjärups östra och västra delar , har
ägnats stor uppmärksamhet i samband med arkitektförslagen betr. det framtida Hjärup.
Byalaget förordar en nedschaktning av järnvägen så att korsande vägar kan förläggas i
markplanet.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall hålla fortlöpande kontakter med Banverket och Kommunen för att följa
läget och fortsätta driva krav betr. yttre godsspår och problemen med buller, säkerhet,
vibrationer m.m.
- Efter Länsstyrelsens yttrande över Banverkets MKB (beräknat klart i september 2004)
skall Byalaget avge remissyttrande efter utställning av materialet och allmänt
informationsmöte i Hjärup.
- Byalaget skall ägna stor uppmärksamhet åt järnvägsfrågan i samband med den fortsatta
planeringen av Hjärups framtid.
Handläggare inom Byalaget
”Järnvägsgruppen” (kontaktperson Ingegerd Höglund).
GATOR OCH KOMMUNIKATION
Bakgrund
- G&C-väg (Gång- och Cykelväg) Staffanstorp- Hjärup invigdes 2002-06-01.
- Väståkravägen breddades och försågs med G&C-väg, klar hösten 2002.
- Vägverket redovisade 2002-06-05 förstudie med alternativa sträckningar av G&C-väg
Hjärup-Lomma, som länge varit önskemål från Hjärupsborna. Byalaget yttrade sig i
skrivelse 2002-08-20 och förordade sträckning utmed norra sidan av befintlig väg till
Lomma.
- På initiativ av Byalagets intresseråd för Gator och Kommunikation (G&K-rådet) har en
rad förslag till förbättringar av trafik och gator skriftligt förts fram till Kommunen och
Vägverket: under 2002 (nya övergångsställen på Lommavägen, placering av brevlådor,
hävt stoppförbud vid Jourbutiken, beivrande av mopedåkning på G&C-banor, bättre
belysning, trafikfällor på G&C-vägen Staffanstorp-Hjärup, bättre snöröjning, m.m.).
Åtgärder under 2003
- På initiativ av G&K-rådet har ytterligare förslag till förbättringar av trafik och gator förts
fram skriftligt till Kommunen och Vägverket:
- 2003-02-28. ”Lämna företräde”-skyltning vid utfarter från Posten i Fasters butik
(snabbt åtgärdat av Vägverket).
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2003-05-15. Breddning av utfart från Lommavägen till G:a Lundavägen,
övergångsställe i anslutning därtill, ny trafikräkning, parkering för boende vid G:a
Lundavägen, G&C-vägens fortsättning vid Väståkra m.m.
- 2003-05-16 till Posten. Flyttning av brevlåda vid järnvägsstationen
- 2003-11-18. Remissyttrande betr. motion om G&C-vägar i Hjärup
- Deltagande i Vägverkets markägarsammanträde 2003-09-22 ang. G&C-väg till Lomma.
- Byalaget ordnade möte med Kommunen och Vägverket 2003-11-18 betr. väg- och
trafikåtgärder i och kring Hjärup. Genomgång av en lång rad aktuella frågor, såväl
tidigare aktualiserade som nya, och på grundval därav vissa överenskommelser om
åtgärder (Se anteckningar från mötet).
- Byalaget har ägnat stor uppmärksamhet åt frågor om Gator och Kommunikationer i
samband med arkitektförslagen om det framtida Hjärup.
Fortsatta åtgärder
- Uppföljning av de frågor, som togs upp på mötet 2003-11-18.
- Kontinuerlig bevakning av väg- och trafiksituationen i och kring Hjärup följt av initiativ
till åtgärder då så anses befogat.
- Byalaget skall ägna stor uppmärksamhet åt väg- och trafikfrågorna i samband med den
fortsatta planeringen av Hjärups framtid.
Handläggare inom Byalaget
Byalagets intresseråd för Gator och Kommunikation, G&K-rådet (kontaktperson: Göran
Nordgren).
MILJÖ, GRÖNYTOR OCH REKREATIONSOMRÅDEN
Bakgrund
- Redan under Forum Hjärup slogs det fast att Hjärup skall ges identitet som ”Den gröna
byn”.
- På initiativ av Byalagets intresseråd för Miljö och Grönområden (M&G-rådet) har en rad
förslag till åtgärder och förbättringar inom grönområden och rekreation förts fram till
kommunen i PM 2002-06-25. Rådet har också tagit fram förslag till motionsspår, som
skickats till kommunen.
Åtgärder under 2003
- Byalaget har fortsatt med att i alla tänkbara sammanhang föra fram ”Den gröna byn” som
samlande uttryck för Hjärups identitet, kombinerat med krav på ett grönskande och
levande samhälle med inbjudande infarter, sammanbindande gröna stråk, trevliga miljöer
etc.
- Byalaget yttrade sig 2003-02-28 över kommunens förslag till Miljökvalitetsmål inom
Staffanstorps kommun.
- På initiativ av M&G-rådet skickades en bearbetad version av tidigare översänd PM 200206-25, nu uppdelad på två PM, till kommunen med skrivelser 2003-03-14 och 2003-0404. En PM tar upp frågor om beaktande av grönområden i samband med exploatering av
nya bostadsområden, den andra utvecklar önskemål om motionsslinga, bättre belysning
och en rad andra underhålls- och förbättringsåtgärder.
- 2003-09-03 och 2003-10-30. Byalaget deltog i möten hos kommunen betr. anläggande av
”Hälsans stig” i Hjärup.
- Byalaget har ägnat stor uppmärksamhet åt frågor om Miljö, grönområden och
rekreationsmöjligheter i samband med arkitektförslagen om det framtida Hjärup.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall fortsätta att i alla tänkbara sammanhang marknadsföra ”Den gröna byn”
som samlande uttryck för Hjärup.
- Byalaget skall bevaka att krav rörande Miljö, grönområden och rekreationsmöjligheter
blir väl tillgodosedda i den fortsatta planeringen av det framtida Hjärup.
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Framförda krav på ”akuta” åtgärder betr. underhåll och förbättringar skall följas upp
gentemot kommunen.
- Byalaget skall aktivt samarbeta med kommunen för att snarast få anlagt ”Hälsans stig”
och motionsslinga i Hjärup.
- Byalaget skall kontinuerlig bevaka tillståndet betr. Miljö, grönområden etc i Hjärup, och
ta initiativ till åtgärder då så anses befogat.
Handläggare inom Byalaget
Byalagets intresseråd för Miljö och Grönområden (kontaktperson Kristina Börebäck).
UNGDOMSVERKSAMHET
Bakgrund
- Byalaget har tidigare inte prioriterat detta område, dels beroende på att samhället har en
omfattande och mycket väl fungerande fritidsverksamhet genom Uppåkra IF och
Scoutföreningen, dels för att kommunen drivit Fritidsgård i gamla skolan. Under 2002
blev det alltmer uppenbart att Fritidsgården inte fungerade väl, bl.a. beroende på bristande
resurser och engagemang från kommunen. Byalaget tillfrågades om intresse att driva
verksamhet där under tid som inte upptogs av kommunen.
Åtgärder under 2003
- Byalaget fick 2003-03-20 information från Socialnämndens ordförande Stefan Möller om
planerna på att förlägga fritidsverksamheten till nya skolan och i avvaktan på detta
bedriva en ambulerande verksamhet med oförändrad total budget. Byalaget utsåg en
arbetsgrupp för att i samråd med kommunen diskutera utformningen av den ambulerande
verksamheten innan Byalaget var berett att ta ställning till förslaget. Resultaten av dessa
samråd fullföljdes inte av kommunen.
- Byalaget skrev till kommunen 2003-09-01 med anledning av rykten om total nedläggning
av fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup. Byalaget ställde sig helt avvisande till dessa
planer, upprepade tidigare krav på att istället utöka ungdomsverksamheten och utvecklade
motiven för detta. Senare i september stängdes Fritidsgården p.g.a. påstådda problem med
mögel.
- 2003-09-04 deltog Byalaget i ett möte som Skolan i Hjärup kallat till för att diskutera
problemen med den ökade vandaliseringen kring skolan och i centrum. Byalaget utsåg
representanter till arbetsgrupp under rektors ledning.
- Byalaget skrev på nytt till kommunen 2003-11-18 med anledning av tidningsartiklar om
att kommunen tänker sälja eller eventuellt riva gamla skolan (Fritidsgården). Byalaget
motsatte sig båda dessa alternativ med hänvisning till att man måste slå vakt om den
gamla miljön och bebyggelsen i Hjärup och att gamla skolan skulle kunna bli ett attraktivt
”Byahus” för Hjärupsborna.
- 2003-05-14 träffade Byalaget tillsammans med övriga föreningar i Hjärup kommunens
Kultur- och fritidsnämnd för att diskutera aktiviteter i Hjärup. Då väcktes bl.a. frågan om
en ”Hälsans stig” i Hjärup.
- 2003-05-27 lämnade Byalaget remissyttrande betr. Alkohol- och drogpolitiskt program för
Staffanstorps kommun..
- Byalaget har arbetat för att den nedlagda ridskolan i Hjärup skall ersättas av en ny
anläggning. Samarbete har etablerats med Staffanstorps Ridsportförening för att få till
stånd en gemensam lösning. Byalaget skrev till kommunen 2003-07-03, vilket sedan följts
upp genom synpunkter på och diskussioner om kommunens förslag till lokalisering av
nytt ridhus.
- Byalaget har startat en Filmklubb, som i december 2003 visat några filmer i Scoutgården.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget måste kraftfullt följa upp kraven på att kommunens fritidsverksamheten för
ungdom återupptas, utvecklas och utvidgas för att motsvara de behov som finns. Behovet
av lokaler och utrustning måste tillgodoses i den nya skolan.
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Möjligheterna att utveckla gamla skolan till ett ”Byahus” måste bevakas och närmare
undersökas.
- Satsningen på filmklubben skall förhoppningsvis få det positiva mottagande den förtjänar
och därmed kunna fortsätta och utvecklas, efterhand i lokal som är mer lämpad för
ändamålet än Scoutgården.
- Byalaget skall också i övrigt arbeta med och ta egna initiativ beträffande
ungdomsverksamhet.
Handläggare inom Byalaget
”Fritidsgruppen” (kontaktperson: Kristina Börebäck).
Intresserådet för Kultur och Fritid (kontaktperson: Dan Teglund).
IT OCH BREDBAND
Bakgrund
- Byalagets intresseråd för IT och Bredband (IT-rådet) har lagt ner stort arbete för att ge
Hjärups hushåll och företag möjligheter till bredbandsuppkoppling. Deras handlingsplan
om hur detta skall kunna genomföras (PM 2002-12-09) översändes 2002-12-09 till
kommunen med önskemål om åtgärder.
Åtgärder under 2003
- Kommunen besvarade skrivelsen om bredband 2003-02-25 och hänvisade då till planerna
på att skapa ett regionalt bredbandsnät genom ett gemensamt bolag med övriga kommuner
i Skåne och med Region Skåne. Detta bedöms kunna vara klart 2005-2006.
- IT-rådet har bedömt denna lösning som oklar vad gäller såväl innehåll som tidsplan och
därför fört egna samtal med internetoperatörer för att öka deras intresse för Hjärup. Detta
har lett till att operatören Lunds stadsnät under sensommaren skrivit kontrakt med Jakri.
Samtalen fortsätter betr. utbyggnad till angränsande delar av Hjärup.
- En undersökning har påbörjats för att klarlägga hushållens intresse av anslutning.
Fortsatta åtgärder
- IT-rådet kommer att arbeta vidare för att genomföra de satsningar som inletts för att
snarast möjligt ge möjligheter till bredbandsuppkoppling i Hjärup.
- Utvecklingen i övrigt beträffande IT och bredband skall följas och successivt värderas.
- Byalaget skall se till att Hjärupsborna får lättfattlig information och råd, som underlättar
utnyttjande av IT- och bredbandstjänster.
Handläggare inom Byalaget
Byalagets intresseråd för IT och Bredband, IT-rådet (Kontaktperson: Niclas Fogwall).
KULTUR OCH FRITID
Bakgrund
- Byalaget inledde 2002 en satsning på arrangemang för att föra samman och aktivera
Hjärupsborna (föredrag, konstnärsbesök, trädgårdsbesök, stavgång, tipspromenader,
julmarknad etc.).
- Kommunen öppnade en utställning om utgrävningarna i ”Gamla Uppåkra” i f.d.
pastorsexpeditionen vid kyrkan (invigdes 2002-06-01).
Åtgärder under 2003
- Byalagets arrangemang har fortsatt och utökats enligt följande förteckning, som hämtats
ur Arrangemangskommitténs och Kultur- och fritidsrådets årsrapporter:
- Hela året: Stavgång tisdagar och torsdagar (Margareta Thomasson Stern).
- Hela året: Bokcirkel, möte var 6:e vecka (Kerstin Ringdahl och Lena Wenhov).
- 23/1: Föredrag Lennart Jönsson, ”När Hjärups ryttare offrades i kriget 1790”.
- 13/2: Bokafton Mimmi Lundin, ”En djupdykning i årets bokrea”.
- 12/3: Teaterföreställning ”55 min Wägner” (samarr. Staffanstorps teaterförening).
- 15/3: Nallekoncert och leksaksloppis (Samarr. Uppåkra församling)
- 29/3: Rockafton för 10-15-åringar.
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- 15/4: Barnböcker ”En bok för alla”. Samarr. Biblioteket, ABF)
- 11/6: Trädgårdsvisning och blomsterbindning.
- 7/9: Tipspromenad
- 8/9: Visning och information om Jakriborg.
- 16/9: Föredrag Pia Rydlöv, ”Fysisk aktivitet - världens billigaste läkemedel”.
- 15/10: Föredrag Gunnel Carlson, ”Mina gröna rum”.
- 19/10: Naturvandring Anders Wester, ”Naturen kring Hjärup”.
- 4/11: Föredrag Nils Georg Asp, ”Ät och må gott – om mat och hälsa”.
- 23/11: Ungersk afton med vinprovning. Samarr. Hjärups Pizzeria.
- 6/12: Julmarknad. Samarr. UIF, Scouterna, Uppåkra församling.
- Dec.: Filmklubben ordnade 3 filmaftnar i Scoutgården (Kristina Börebäck)
Flera av arrangemangen har genomförts i samarbete med Kommunens kultur- och
fritidsråd, som då lämnat ekonomiska bidrag.
- Den nystartade Filmklubben är ett intressant projekt, som förtjänar särskild
uppmärksamhet (se också under Fritidsverksamhet).
- Byalaget har i olika sammanhang uppmärksammat kommunen på hur viktigt det är att slå
vakt om den gamla miljön och bebyggelsen i Hjärup. I skrivelse 2003-11-18 motsatte sig
byalaget eventuella planer på att sälja eller riva gamla skolan och förde fram förslag om
att låta skolan bli ett ”Byahus” för Hjärupsborna.
- Byalaget deltog 2003-10-02 i kommunens möte ang. utgrävningarna i Uppåkra. Byalaget
verkar för att utställningen om utgrävningarna i ”Gamla Uppåkra” skall utvecklas till ett
Upplevelsecentrum med en standard och marknadsföring, som motsvarar områdets
kulturella betydelse.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall fortsätta erbjuda intressanta arrangemang till Hjärupsborna, gärna i
samarbete med andra intressenter.
- Samarbetet med Kommunens Kultur- och fritidsverksamhet och andra aktörer och
intressenter skall ytterligare fördjupas.
- Filmklubben skall utvecklas om intresset visar sig tillräckligt stort.
- Byalaget skall verka för att kvarvarande gamla miljöer och byggnader, som är så viktiga
för att ge Hjärup identitet, så långt möjligt bevaras och inlemmas i samhället.
- Byalaget skall av samma skäl också fortsätta verka för att ett Upplevelsecentrum kommer
till stånd vid ”Gamla Uppåkra”.
Handläggare inom Byalaget
Arrangemangskommittén (kontaktperson Bo Olsson)
Intresserådet för Kultur och Fritid (kontaktperson: Dan Teglund)
INFORMATION
Bakgrund
- Under 2002 startade Byalaget en hemsida (www.hjarup.nu) och ett nyhetsbrev
(Byabladet) för att sprida information om verksamheten, i första hand till alla Hjärupsbor.
Detta är mycket viktigt för att byns invånare skall känna delaktighet och vilja engagera sig
som aktiva eller passiva medlemmar.
Åtgärder under 2003
- Hemsidan har successivt utvecklats och förbättrats. Ett Forum för förslag och diskussion
har startats.
- Byabladet har under året kommit ut med 3 nummer, som informerat om aktuella
Hjärupsfrågor. Layouten har väsentligt förbättrats.
- Information till hushållen har också lämnats på anslagstavlor, i biblioteket, genom
utdelning av separata informationsblad om arrangemang etc.
- En begäran om fler och bättre anslagstavlor har lämnats till kommunen. Jakri har utlovat
en anslagstavla inom sitt område men denna finns ännu inte på plats.
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Massmedia har fortlöpande informerats om Byalagets åtgärder.
Ett underlag till informationsmaterial, avsett att delas ut till nyinflyttade (inledningsvis till
alla hushåll i Hjärup) har tagits fram och redovisats till kommunen med ansökan om
bidrag till tryckningen. Svar avvaktas.
Fortsatta åtgärder
- Hemsidan och Byabladet skall ytterligare utvecklas. Aktualiteten i Hemsidans information
skall skärpas. Byabladet bör komma ut med 4 nummer under 2004.
- Informationen till Hjärupsborna om arrangemang i Hjärup bör samordnas och
effektiviseras för att bättre nå ut.
- Informationsmaterialet för nyinflyttade skall snarast tryckas och distribueras under
förutsättning att finansieringen kan ordnas.
Handläggare inom Byalaget
Styrelsens informationsansvarige, webmaster och övriga i Informationsgruppen.
Arrangemangskommittén.
DIVERSE ANDRA ÅTGÄRDER
Bakgrund
- Byalaget bevakar och engagerar sig också i andra frågor än de som hör hemma under
rubrikerna ovan. Som exempel från 2002 kan nämnas att Byalaget agerade, bl.a. genom
skrivelse till kommunen, för att ha kvar Öppna förskolan, som hotades av nedläggning.
Förskolan fick vara kvar.
Åtgärder under 2003
- Byalaget har 2003-03-22 skriftligt opponerat hos kommunen mot planerna på att bygga en
rad hus på norra sidan av Stallvägen i samband med exploatering av det öppna området
söder därom. Löfte har erhållits om att kommunen inte kommer att medge ny bebyggelse
på norra sidan av vägen.
- Byalaget har 2003-09-12 yttrat sig över och tillstyrkt motion till Kommunfullmäktige om
att utreda förutsättningarna för en närvärmeanläggning i Hjärup.
- Byalaget har inlett arbetet med att dokumentera det nuvarande Hjärup i bild.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget skall naturligtvis fortsätta bevaka alla frågor som är av betydelse för Hjärup och
Hjärupsborna.
- Fotodokumentationen av Hjärup skall fullföljas under 2004.
Handläggare inom Byalaget
Styrelsen.
BYALAGETS ORGANISATION M.M.
Bakgrund
- Byalaget kom till som en följd av projektet Forum Hjärup, som genomfördes under 2001
av kommunen för att inhämta Hjärupsbornas syn på samhället och dess framtida
utveckling. Kommunen stödde bildandet av Byalaget för att på så sätt få en part som
kunde företräda de boende i den fortsatta utvecklingsprocessen.
- Beslut om att bilda Hjärups byalag fattades vid ett stormöte 2001-10-02, då en
interimsstyrelse utsågs för att förbereda det formella bildandet, som skedde vid årsmöte
2002-04-23.
- Kommunstyrelsen beslöt 2002-06-10 på begäran av Byalaget att uppmana Staffanstorps
kommuns nämnder att i sådana ärenden som berör Hjärup, och i vilka synpunkter från
Hjärups Byalag kan antas tillföra ärendet sakkunskap eller ny information, bereda
Hjärups Byalag tillfälle att yttra sig, liksom att i ärenden där Hjärups Byalag bedöms ha
intresse av information tillställa Byalaget sådan.
Åtgärder under 2003
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Styrelsen har under 2003 haft 11 protokollförda sammanträden och dessutom flera möten
med företrädare för kommunen, företag och organisationer för information och diskussion
om aktuella frågor.
- Styrelsen har utsett ett antal arbetsgrupper för att bevaka och ta initiativ betr. vissa
specialfrågor (Järnvägsgrupp, Skolgrupp, Fritidsgrupp, Framtidsgrupp) samt en kommitté
med ansvar för Byalagets arrangemang (Arrangemangskommittén).
- Byalagets intresseråd för Gator och Kommunikation (G&K-rådet), Kultur och Fritid
(K&I-rådet), Bredband och IT (IT-rådet), Service och Äldre (S&Ä-rådet) samt Miljö och
Grönområden (M&G-rådet) har varit aktiva under året och utgör viktiga resurser för
styrelsen.
- Byalagets arbetsfördelning, ansvar, befogenheter och rutiner har funnit en form, som finns
dokumenterad och fungerar bra.
- Byalaget har strävat efter att etablera en förtroendefull relation till Kommunen, dess
nämnder och förvaltningar. Detta har enligt vår uppfattning uppnåtts. Byalaget har idag
mycket täta och konstruktiva kontakter med Kommunen, som genom olika representanter
uttryckt respekt och förtroende för Byalagets arbete.
Samma gäller i princip Byalagets relationer med Vägverket, Banverket och andra
organisationer, som Byalaget har kontakt med.
- 2002-05-21 ordnade Byalaget ett möte med representanter för samtliga fullmäktigepartier,
där de olika partiernas syn på utvecklingen i Hjärup redovisades och diskuterades.
- Medlemsrekryteringen till Byalaget har ägnats speciell uppmärksamhet eftersom stor
anslutning innebär att Byalaget kan agera med större tyngd i olika frågor. Vid ingången av
2003 hade Byalaget 197 hushåll som medlemmar och denna siffra steg under året till 320.
Fortsatta åtgärder
- Byalaget måste fortsätta att utveckla och stärka sin position som respekterad företrädare
för Hjärupsbornas intressen.
- Aktiviteten i rekryteringen av nya medlemmar måste också fortsättningsvis hållas på en
hög nivå.
- Rekryteringen bör öka till intresseråden, som utgör en viktig resurs för styrelsen i olika
frågor.
- Byalagets identitet skall stärkas genom symboler (flagga, dekaler, etc).
Ansvariga inom Byalaget
Styrelsen.

Hjärup 2004-01-15
Hjärups Byalag
Kjell Nilsson

___________________________________________________________________________
Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärups-bornas intressen
Adress: Hjärups byalag, c/o Ordf. Kjell Nilsson, Åkervägen 20, 245 62 Hjärup.
Tel.ordf. 040-464743, kassör Bo Nilsson 040-460595. Hemsida: www.hjarup.nu
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