Informationsbrev från Hjärups byalag nr 1/ 2011
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 vår hemsida
med förslag, idéer och tankar,
www.hjarup.nu, eller lägg en lapp i
vår brevlåda på biblioteket där det
också finns en anslagstavla med
information om aktuella frågor som rör
Hjärup.
Årsmöte torsdagen 28/4
Hjärupssalen klockan 19
Motioner ska vara inkomna till
styrelsen senast 7/4

Medborgarkontoret
onsdagar klockan 17 - 19
Sedan oktober 2010 finns ett
medborgarkontor i biblioteket på
Hjärupslundsskolan. Det är ett försök
att utöka den kommunala servicen till
Hjärupsborna som kommer att
utvärderas efter 18 månader.
Medborgarkontoret är öppet onsdagar
17-19. Där kan du få hjälp med många
frågor som ansökningar om sjukresor,
färdtjänst, aktivitetsstöd, hjälp i
hemmet, dagiskö etc. och lämna in
felanmälningar, eventuella klagomål
och förslag.
Du kan också ringa dit på onsdagar på
0709 - 351110

Lennart Jönson, ständigt på
spaning efter den tid som flytt.
Vi sörjer Lennart Jönson som genom
en olyckshändelse lämnade oss en
vinterdag 2010. Vi Hjärupsbor har
mycket att tacka Lennart Jönson för.
Genom sina ihärdiga forskningar, som
bl.a resulterade i föreläsningsserien
Byen som blev dagens Hjärup fick
Hjärup en historia och en identitet.Vi
blev medvetna om att vi bor på
historisk mark. Han gladde sig mycket
över att Hjärups skola valt byns
runsten som sin logo - en förbindelselänk mellan dagens unga och vikingatiden för tusen år sedan, då Hjärup
formades.
Han fattas oss!
Kerstin Ringdahl

Viktiga telefonnummer
1177

Sjukvårdsrådgivning

040 418000

Hälsomedicinskt
Center i Hjärup

112

Nödnummer: polis,
ambulans, brandkår

11414

Polisen

Hjärup synliggörs digitalt

Järnvägen

Representanter från byalaget har
tillsammans med föreningar i byn,
Uppåkra församling, Hjärups skolor
med förskolor, flera olika företagare i
Hjärup och sist men inte minst Lennart
Jönson, vaskat fram allt som är värt att
veta om Hjärup.
Detta ska så småningom leda fram till
en s.k. digital Flash film (ett bildspel
med speaker) som kommer att vara
tillgänglig på webben för att presentera
Hjärup.
Projektet har genomförts inom ramen
för Synliggör Lundaland, som
delfinansieras med EU-medel via
Leader Lundaland, Höjdarna och
Hushållningssällskapet.
Projektledare är Christina Arvesen,
Nosco AB.

Våren 2010 lämnade Trafikverket in en
ansökan till regeringen om en utbyggnad av delsträckan Arlöv – Flackarp,
och en nedsänkt och delvis övertäckt
järnväg i Åkarp och Hjärup. Möjlig
byggtid år 2014 -18. Se utförligare
artikel på Hjärups byalags hemsida.

Barn och ungdomar i Hjärup
En ny termin har just börjat. Hjärups
skolor har en god inlärningsmiljö tack
vare fantastiska barn och högt
motiverad personal har vi kunnat läsa i
tidningar på sista tiden.
Det finns många olika typer av
fritidsaktiviteter för barn och
ungdomar i Hjärup, mest av typen
sport- och idrotts- aktiviteter. Men vad
kan våra tonåringar göra mera på
fritiden? Hur är det med fritidsgårdar
till exempel där de kan ”hänga” efter
skolan? Vad tycker och vill
ungdomarna själva?
Det är en typ av frågor vi i byalaget
gärna vill diskutera och som lämpar sig
väl för förslag, tankar och idéer från
Hjärupsborna.

Hjärup–Staffanstorp - 22 kr
Tränar du, arbetar eller uträttar ärenden
i Staffanstorp ibland?
Då kan du utnyttja den s.k.
kompletteringstrafiken, linje 102
som ger dig möjlighet att åka taxi
mellan tätorterna till priset av 22
kronor enkel resa.
Resorna måste beställas på
telefonnummer 0771-774499
senast två timmar i förväg,
och går på fasta tider från fasta
hållplatser 7 gånger per dag i vardera
riktningen. I Hjärup från
Hjärupslundsskolan, Hjärups station
och Skånebyn.
Gå in på: Skanetrafiken.se
Klicka på: Regionbuss, Tidtabeller,
Närtrafik, Staffanstorps kommun,
så finns tidtabellerna och hållplatserna
där.

Vårens och sommarens
arrangemang
De flesta programpunkterna är gratis
för byalagets medlemmar.
Vi hoppas att du ska hitta något som
intresserar dig! Välkommen!
Bli medlem.
Avgiften är 100:- per hushåll för 2011
Postgiro 372192-5
Bankgiro 5318-5849
Byalagets styrelse

