
Informationsbrev från Hjärups byalag nr 1 2013

Hjärups byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar 
för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Hör av dig till oss!
Vi i byalaget vill gärna ha synpunkter från 
just DIG! Gå in på vårt samtalsforum med 
förslag, idéer och tankar. www.hjarup.nu
eller lägg en lapp i lådan på biblioteket vid 
anslagstavlan med information om frågor 
som rör Hjärup. 

Årsmöte onsdagen 24/4
Hjärupssalen klockan 19 
Motioner ska vara inkomna till styrelsen 
senast 3/4

Tillfällig gång-cykelbro under 
byggtiden 
Man kommer att sätta upp en tillfällig, 
flyttbar gång- och cykelbro över spåren och 
byggarbetsplatsen, i ett centralt läge, för 
passage mellan Jakriborg och övriga Hjärup 
under järnvägsombyggnadstiden.

Bankkontor i Hjärup, men ingen 
ljusning i sikte när det gäller 
postutlämningsställe
Posten investerar bara i en butik med stabilt 
kundunderlag och anser inte att Tempo har det 
ännu. 
Så frågan är, lite tillspetsad, -finns det 
kundunderlag för en fullskalig livsmedels- 
affär med postutlämning i Hjärup?
Varför handlar inte hjärupsborna där?
Gå in och säg din mening på Samtalsforum 
www.hjarup.nu

Handelsbankens kontor i Hjärupsgården 
tisdagar och torsdagar kl. 17 - 19 
Alla bankärenden kan utföras, utom 
kontanthantering och bankfack.

Kemtvätt
Nu kan du lämna in din kemtvätt på 
Hjärupsgården torsdagar kl. 14-16
- Staffanstorps Städ & Kemtvätt –

Där finns också en nyöppnad butik
Secondhandbutiken Lilla M
för barnkläder & leksaker. se Hemsida

Trafikfällor i Hjärup
Uppropet genererade 18 svar. Svaren är 
sammanställda och sända till kommunen.

Missfärgat vatten i kranen?
Det kan bero på att kommunen gräver för ett 
nytt spillvattensmagasin på Åkervägen.
Vattnet är inte hälsovådligt. Spola tills det 
blir klart i färgen. Källa: Va-verket S-torp

Irländsk festival tillbaka i vår!
Kommunen planerar flera event 2013

Ralph Höglund in memoriam
Ralph Höglund, hjärupskonstnären som bl.a 
skapat Byalagets logga och förskönat såväl 
gasklocka som Hjärups elskåp, har gått ur 
tiden.
Hjärup har blivit en profil fattigare.

http://www.hjarup.nu/
http://www.hjarup.nu/


Hjärups gamla centrum
Bonum seniorboende planerar att
starta byggandet av 4 hus med 48 lägenheter 
första kvartalet 2014.
Kontakt malin@bonumseniorboende.se

Hjärups Ip
Detaljplanen kommer att antas under våren. 
Hjärup Park
Arbetet påbörjas under våren 2013.

Ny boulebana i Hjärup
Till våren öppnar Hjärups Bageri & 
Gastronomi en boulebana i Jakriborg.

Uppåkra kyrka repareras – igen
Mögel har upptäckts i golvet i den 
nyrenoverade kyrkan som kommer att vara 
stängd för –ny- renovering till påsk.

”Prova på” att vara scout !
Massor av aktiviteter för barn, ungdomar 
och vuxna i Scoutparken mitt i byn, på 
hajker och läger.    Kom och prova på!
Tisd.    kl. 18.30    Spårare            7-9 år
Onsd.   kl. 18.30    Upptäckare 10-12 år
Torsd.  kl. 18.30    Äventyrare  12-15 år
Torsd.  kl. 19-21    Utmanare   15 -18 år
Kontakt www.uppåkrascoutkar.se

Detta händer bl.a. i Hjärup i vår
Februari
12 februari Släktforskarkväll
 se Hjärups bibliotek: För vuxna

13 februari Forum Hjärup kl 19.00 
Start för Byalagets vårarrangemang 

April
Avfallshämtning:
Tisdagen 2 april kl. 18-19 Farligt Avfall 
P-platsen Banvallsvägen/Larsväg 

6/4, 20/4, 27/4 kl. 9 -15 Trädgårdsavfall 
P-platsen Slättvägen/Fäladsvägen

18 april kl.18-19.30  ”Prova på” ett 
instrument  Musikskolans öppet hus 
Matsalen, Hjärups skola

24 april kl. 19 Årsmöte Hjärups byalag

30 april Valborgsmässofirande Idrottsplatsen

Maj
Irländsk festival Jakriborg, se i pressen

25 maj kl. 11-16 Djurens dag, Jakriborg

juni
1 juni Musikskolans ”Picnickonsert” 
i Balders Hage S-torp med bl.a barn från 
Hjärups musikskola. se i pressen

2 juni kl. 11-16 Hjärupsdagen 
Hjärups gamla centrum
Se separat program senare i vår.

21 juni Midsommarfirande se program

Hjärups Byalags arrangemang
se separat program och hemsida

Församlingsgårdens verksamhet och 
Senior Hjärup Se separata program

Hjärups bibliotek
För barn och unga
Sagoklubben (fr.3 år) fredag kl. 9.30
Bibbelbabbel bokklubb (årskurs 3-5) 
Tis/onsdagar kl.15.00, börjar 6 februari
Filmklubben (7-12 år) onsdagar
Sportlovsprogram

För vuxna
12 februari kl. 18-20 Staffanstorps 
Släktforskarförening kommer och visar det nya 
släktforskningsprogrammet Arkivdigital
Kom och ställ frågor! Ingen föranmälan.

Vårens arrangemang
De flesta programpunkterna är gratis för 
byalagets medlemmar. Välkommen!

Medlemsavgiften är 100:-/hushåll och år.
Postgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849
Byalagets styrelse
Redaktör: Ulla Göransson

mailto:malin@bonumseniorboende.se

