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Ang. fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup 
Enligt uppgift har det inför socialnämndens möte denna vecka redovisats ett förslag, som 
innebär att fritidsverksamheten för ungdom i Hjärup helt läggs ner. Vi ställer oss naturligtvis 
helt avvisande till dessa planer, som inte stämmer med de uppgifter vi tidigare fått. 
Byalagets styrelse informerades vid möte den 20/3 2003 av socialnämndens ordförande 
Stefan Möller om planerna på ett nytt upplägg för fritidsverksamheten i Hjärup, innebärande 
att man skulle satsa på en ”ambulerande” verksamhet till 2005, då nya lokaler kunde 
disponeras i den nya skolan. Någon nerdragning av anslagen var det inte fråga om, tvärtom 
skulle verksamheten få ökade resurser genom att man också kunde disponera de medel, som 
går till hyra och drift av fritidsgården. Vår spontana kommentar då var att vi först ville se en 
konkret plan för hur den ”ambulerande” verksamheten skulle bedrivas innan vi var beredda 
att redovisa vår uppfattning. Vi tillsatte en särskild arbetsgrupp för samråd med kommunens 
handläggare. Gruppen har haft kontakter med Lena Jönsson, vilket resulterade i en skrivelse 
där olika åtgärder föreslogs. Skrivelsen låg också till grund för socialnämndens möte den 23/4 
2003 och vi hänvisar till protokollet från detta möte. Därefter har vi inte hört något vidare i 
ärendet och vår uppfattning är att besluten inte fullföljts. 
 
I Hjärup finns ca 450 skolungdomar, av dessa köper 90 ”fritidskortet”, d.v.s. 20 % av 
ungdomarna visar att de verkligen har ett behov. Detta görs trots att fritidsgården endast har 
verksamhet 1-2 kvällar i veckan. Detta kan ställas mot frekvensen i Staffanstorp där det säljs 
150 ”fritidskort” på 2000 skolungdomar, d.v.s. 7,5 % av ungdomarna. På Skåningen har man 
verksamhet 4 kvällar i veckan. Trots detta visar inte större andel av Staffanstorps unga ett 
större behov. Det beror säkert på att det finns ett oändligt mycket större utbud av 
fritidsverksamheter av annat slag i Staffanstorp än i Hjärup. Utöver fritidsgården finns det i 
Hjärup ingenting för ungdomarna att syssla med och det saknas också bra kommunikationer 
med huvudorten Staffanstorp. En av de stora publikdragarna, ridskolan, som gett många 
ungdomar (främst unga tjejer) en tillhörighet och en möjlighet att stärka både sin fysik och sitt 
självförtroende, finns inte längre i Hjärup till mångas stora besvikelse.  
 
Bristen på fritidsverksamhet är en trolig orsak till den ökade skadegörelsen, som sker i 
Hjärup, inte bara på privat utan också på kommunal egendom, bl. a. skolan. Hur allvarlig 
skadegörelsen är på skolan har uppmärksammats inte bara av oss Hjärupsbor utan också av 
massmedia. Skolans rektor har kallat till krismöte i skolan den 4 september med syfte att 
försöka finna utvägar att stävja denna skrämmande utveckling bland Hjärupsungdomarna. Vi 
hoppas att socialnämnden då kommer att delta och visa att man tar problemen på allvar och är 
beredd att vidta åtgärder i samarbete med övriga intressenter. 
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Hjärups byalag ser med största oro på de problem, som blivit följden av en undermålig 
ungdomsverksamhet. Att då helt lägga ner verksamheten är för oss helt obegripligt. Hjärups 
unga har ett verkligt och skriande behov av olika former av fritidsverksamhet i Hjärup. 
 
Varför ska Hjärupsbarnen missgynnas? Hjärups byalag upplever att Staffanstorps kommun 
sviker de unga i Hjärup då de inte ger dem större utrymme vare sig i budgeten eller i hjärtat. 
Byalaget ställer sig därför helt avvisande till att fritidsverksamheten för ungdomar i Hjärup 
dras ner och kräver med hänsyn till de problem som finns istället en ökad satsning. Vi 
motsätter oss stängningen av fritidsgården så länge inte beslut fattats om andra, mer effektiva 
insatser från kommunens sida.  
 
Det är under alla omständigheter viktigt att beslut om den fortsatta fritidsverksamheten i 
Hjärup inte fattas förrän socialnämnden inhämtat ytterligare underlag, t.ex. från mötet i skolan 
den 4/9 och genom samråd med Byalaget. 
 
Byalagets arbetsgrupp för fritidsverksamheten har bildats för att i samarbete med kommunen 
konstruktivt bidra till utformning och utveckling av fritidsverksamheten i Hjärup. I 
arbetsgruppen ingår Kristina Börebäck (kontaktperson, tel.0705-534630), Christina Rothman 
och Heléne Lundborg. Arbetsgruppen har lämnat underlag till denna skrivelse. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hjärups byalag 
 
 
Kjell Nilsson 
Ordförande 
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