Hjärups Byalag som bildades 2001 är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som verkar för bykänsla och att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Informationsbrev från Hjärups Byalag nr 1 2018
Styrelsenytt

Skolor

Årsmöte hålls tisdag den 24/4 2018. Handlingar
publiceras på hemsidan en månad före mötet.

Uppåkraskolan har ett omfattande program i
idrottshallen. Det finns dessutom möjlighet att hyra
festlokal kvällstid. Servering av vin är tillåten.

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar och
speciellt någon som vill vara kassör. För mer
Fritidsgården på Uppåkraskolan har öppet fredag
information kontakta sammankallande Malin Flankör och lördag kväll jämn vecka. Varje vecka är vårt
E-mail malin.flankor@gmail.com
önskemål.
Aktiva arbetsgrupper
*Arrangemang
Sammankallande Ingegerd Höglund
E-mail ingegerdhoglund@gmail.com
Önskemål om arrangemang tas gärna mot.
*Grönytor & parkutveckling
Sammankallande Helena Heijmink
E-mail helena.heijmink@comcube.se
Förstärkning behövs i denna grupp.
*Information
Sammankallande Sofia Güll
E-mail sofia.gull@gmail.com
*Plan- & trafikfrågor
Sammankallande Ingemar Persson
Input till gruppen är viktigt för framtiden.
E-mail ingemar.le.persson@telia.com
*Ungdom
Sammankallande Charlotte Wilhelmsson
E-mail wilhelmsson.charlotte@gmail.com
Aktiviteter i gruppen önskas främst med hjälp av
ungdomar. Instagram: hjarupsbyalag_ung
Är du engagerad i någon av dessa frågor så hör av
dig till sammankallande eller till Byalagets
ordförande Sofia Güll.

Ängslyckans förskola är fortsatt ersatt med
paviljonger. Den nya byggnaden på samma tomt
väntas vara klar våren 2019 med 12 avdelningar.
Klöverlyckans- och Hjärtats förskolor ska
användas tills vidare för att sedan flytta till
Ängslyckan.
Förskola vid Uppåkraskolan är under projektering
av Hemsö. När denna öppnas och vem som blir
hyresgäst ej klart varför Åkervindan finns kvar tills
vidare.
Öppna förskolan fortsätter med sin verksamhet på
biblioteket tisdagar kl 13.30-15.30.

Arrangemang och aktiviteter
Politikermötet i september blev denna gång en
dialog med politiker från samtliga partier i
kommunfullmäktige utom C och SD. Frågor som
lyftes var: Järnvägsbygget, vägar, avfall, byggnation,
Hjärups park, skolor, fritidsgård, service och allmänna
kommunikationer.

Språkcafé har pågått på biblioteket under hösten
varannan söndag. Under våren fortsätter vi med detta
Vi skulle också behöva praktisk och teknisk hjälp vid söndagar jämn vecka kl 15.00-16.00 med start 14/1.
arrangemang och någon som kan hjälpa oss med
grafisk formgivning. Ta tillfället i akt att utveckla
Valborgskör Inför Valborg skapades förra året en
både Hjärup och dig själv – både långvariga och
Valborgskör. Om du vill vara med i år – kontakta
tillfälliga insatser gör skillnad!
sofia.gull@gmail.com.

Vad som i övrigt händer under våren, se bifogat
Arrangemangsblad som inkluderar
samarrangemang med bland annat Hjärups
bibliotek, UAC, UIF, Scoutkåren och Floorball kids.

miljööverdomstolen. Beslut väntas dec 2017.

Uppåkra Arkeologiska Center (UAC) ska ha ett
stort evenemang 29-30 september 2018 benämnt
Vendeltidsdagarna med krigare från länder i Europa

Hjärup NO etapp 4 Trekanten, med handelsområde
vid Gamla Lundavägen och Väståkravägen.
Arbete med detaljplan pågår. Den trafikfarliga
korsningen här måste få en hållbar lösning vilket
brådskar. Inget beslut är taget. Kommunen är beredd
att delfinansiera projektet med Trafikverket.

Skånefestival i Jakriborg planeras äga rum i
sommar. Datum ej fastställt.
Scenen i Hjärups park är inte invigd. Det kommer
förhoppningsvis ske under sommaren i samarbete
med kommunen. Lämna gärna tips för spontana
aktiviteter. Vid större evenemang och då det finns
behov av el måste tillstånd sökas via kommunen.

Parker och grönområden

Hjärup NO etapp 3 längs Parkallén fortsätter
utbyggnaden av JM under namnet Humlelunden.

Västerstad, Skanskas område väster om järnvägen
ska byggas i fyra etapper. Mer information väntas.

Varmt välkomna alla nyinflyttade i Hjärup!

Service

Vårdcentralen HMC i Hjärup har för att lätta på
Hjärupspark Etapp 2 är påbörjad med byggande av patienttrycket nu öppnat i Staffanstorp med
2 boulebanor. Försening av parkarbeten p.g.a.
distriktsköterskor och fysioterapeuter. Således
dåligt väder. Info www.staffanstorp.se/hjarupspark.
kan Staffanstorpsbor listade i Hjärup få service

Järnvägsnytt
Totalentreprenad har tilldelats JV NCC Sverige i
samarbete med spanska OHL (Obrascon, Huarte
Lain). Första spadtaget togs 26/10 2017 och bygget
in till Lund ska vara klart 2024. Tillfälliga spår och
station kommer att finnas i Hjärup öster om
befintlig järnväg aug 2020 till aug 2022.
Om de arbetsområden som nu är utmärkta med
pinnar används under byggtiden måste de
återställas enligt detaljplanen. Förhoppningsvis blir
grönområdena inte alltför illa åtgångna.
Miljöpåverkan med buller, damm och vibrationer
kommer att följas upp kontinuerligt under byggtiden
och olycksrisker är högt prioriterade.
Lommavägen stängs av 2018 i minst två år och
innan dess ska det byggas en provisorisk bro vid
Vragerupsvägen. Stationshusen som q-märkts
kommer att evakueras p.g.a. de tillfälliga spåren.
Trafikverket kommer att kalla till informationsmöte
under våren när byggplanerna klarnat ytterligare.
Följ gärna hemsidan med uppdaterad information
www.trafikverket.se/lund-arlov.

Detaljplaner, laga kraft-vinnande,
byggstarter och överklaganden
Åttevägens detaljplan för byggande av
flerbostadshus är överklagad. Kommunen avvaktar
fortfarande Mark- och miljödomstolens beslut.
Klockaregårdsvägens detaljplan för byggande av
radhus är överklagad till Mark- och

där. Förhandling pågår om att även anställa läkare.
Lokal service i övrigt. För att behålla och förbättra
denna- gynna affärer och näringsidkare i Hjärup!

Övrigt
Avfallsplan för Staffanstorps kommun är antagen
men upphandlingen är inte klar. Sannolikt
ikraftträdande 2019, nuvarande sortering fram till
dess. Därefter sortering av åtminstone matavfall
beroende på hur upphandling går.
Återvinningsstationer: Klockaregårdsvägens ska
flytta till Åbovägen.
Cykelvägen Åkarp - Lund. Förbättringsåtgärder av
befintlig gång- cykelväg längs Gamla Lundavägen är
beslutad av Trafikverket.
Parkeringar för bilar och cyklar är generellt
underdimensionerade i byn, översyn måste göras.
Byalagets hemsida inkl blogg och Facebook.
Berätta gärna hur du bäst nås av information och
vilken information som önskas. Se f.ö. hemsidan
www.hjarup.nu och facebook.com/HjärupsByalag.
Bli medlem i Hjärups Byalag
Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår, som sätts
in på Plusgiro 372192-5 eller Bankgiro 5318-5849.
December 2017 hade Byalaget 387 medlemshushåll.
Redaktör Ingegerd Höglund

