
 

                                               
                    Informationsbrev från Hjärups byalag nr 1 2012 
 
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 
Där kan du också se skrivelser och protokoll. 
Eller lägg en lapp i vår brevlåda på 
biblioteket, där det också finns en anslagstavla 
med information om aktuella frågor som rör 
Hjärup.  
 
Årsmöte onsdagen 25 /4 
Hjärupssalen klockan 19 
Motioner ska vara inkomna till  
styrelsen senast 4 april 
 

Trafikverket och kommunen 
lyssnade på Hjärupsborna 
På ett möte 30/1 mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och trafikverkets projektledning 
beslöts att gräva ner järnvägen 4 meter i 
stället för 2,5 meter. Formellt ska 
Staffanstorps kommunstyrelse och 
fullmäktige också besluta om detta, men 
viljeinriktningen är tydlig och alla är överens 
om att det går att genomföra rent byggtekniskt 
och att kostnaden ryms inom budgeten, enligt 
Christina Granér på Trafikverket. Lösningen 
blir bättre ur bullersynpunkt. 
Wragerupsvägens bilbro behöver inte bli så 
hög som planerats och inte heller 
Stationsbron. Lommavägen får en bilbro och 
för att inte järnvägsbullret ska ersättas av 
bilbuller kommer troligen Lommavägen att 
flyttas något söderut för att ge plats åt en 
bullervall. 
Efter samrådsmötet i Hjärupslundsskolan 
har, enligt Christina Graner, 78 synpunkter 
från Hjärupsbor kommit in till Trafikverket 

och 59 av dem handlade om en ytterligare 
sänkning av spåren från 2,5 meter.  
 I nuläget finns inga planer på att riva 
några hus på den östra sidan, utom möjligen 
Närbutiken, men de hus som ligger närmast 
spåren kan komma att evakueras under 
byggtiden eftersom man behöver anlägga två 
provisoriska spår som hamnar väldigt nära 
husen. Trafikverket kommer också att under 
byggtiden bygga provisoriska bullerplank som 
sedan ersätts med permanenta.  
 

Staffanstorps kommuns  
60-årsjubileum firas också 
i Hjärup 
 
2 juni Irländsk musikfestival  
Torget Jakriborg 
Musikbesök från Staffanstorps vänort 
Killarney på Irland. 
Irländske världsartisten Liam O’Connor 
 
2 september Galakonsert Jakriborg 
Lundalands Filharmoniska Orkester 
 
3 november Dansgala Jakriborg 
Voize, Wisex, Danne Stråhed & Dynamo 
 

Nedläggningen av posten i Hjärup 
Byalaget har skickat en protestskrivelse mot 
nedläggningen till PostNord AB och  
kommunen och inbjudit till en dialog. 

Hjärup måste ha någon form av 
postservice! Närbutiken eller Hjärupsgården 
kan vara lämpliga platser eller Hjärups 
Gastronomi. & Bageri. Några andra idéer? 



Lägesrapporter från kommunen: 
Bocentrum 
Det planerade höghusprojektet vid scout- 
parken har bantats och omförhandlats. Enligt 
planarkitekt Katarina Jeraeus ska Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden ha ett möte 
25 april där man tar ställning till 
ett nytt planförslag som kommer att ställas ut 
på bland annat biblioteken i kommunen i 
slutet av maj. Då ges allmänheten möjligheter 
att komma med synpunkter. 

  
Hjärup IP 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ska ha 
ett möte 29 februari för att besluta om en 
justerad plan. En utställning av denna 
planeras. 

 
Hjärup Park 
Ska börja projekteras under året. 
 
Järnvägsstationens och Stationsbrons  
utformning 
Metro arkitekter i Malmö är inkopplade på 
utformningen av stationen och bron. 
När nu sänkningen av spåren till 4 meter har 
beslutats har de fått större förutsättningar att 
arbeta mera konkret. Stadsarkitekt Thomas 
Lexén utgår från att det kommer en detaljplan 
under våren som kan ställas ut och hållas 
samrådsmöte om.  Då kommer det också att 
diskuteras vilken form av service Hjärups- 
borna önskar i stationens omedelbara närhet. 
Thomas Lexén ser inte att det finns behov av 
rivning av något hus på den östra sidan som 
diskuterats i andra utformningsförslag. 
 

Handtaget 
På Medelpunkten i Staffanstorp har 
kommunen en tjänst som kallas Handtaget. 
Den har tillkommit för att förebygga 
fallskador hos äldre. 
Om du är senior och har problem med höjder, 
tex. att gå upp på en stol eller en stege för att 
byta en glödlampa, gardiner eller göra något 

annat, kan du ringa 046 – 25 12 99 
och be om hjälp. Det gäller också Hjärupsbor. 
Handtaget skickar någon samma dag eller 
senast dagen efter som kostnadsfritt hjälper 
dig. Tjänsterna som utförs är företrädesvis 
inomhus, men kan också utföras utomhus. 
 
 

Farligt avfall 
14 mars mellan 18.00 och 19.00 
kommer den s.k. Farligt Avfall-bilen  till P-
platsen på  Banvalls-vägen/Lars väg i Hjärup. 
Mer information: www.staffanstorp.se eller 
www.sysav.se eller kundtjänst 040-635 18 00 
 

Hjärups Gastronomi & Bageri  
Hjärupsbon Ranjit Roy har öppnat ett 
kombinerat café och viltrestaurang 
på Köpmannagatan i Jakriborg i det tidigare 
bageriet. Där finns också en bar- och 
caféhörna, surdegsbageri och försäljning av 
leverantörernas produkter i en delikatessdisk. 
 

Hälsomedicinskt Center 
Hälsomedicinskt Center i Hjärup  har 
utökat sin kapacitet med 6 rum i form av 
baracker. Dessa rymmer administration, 
BVC och psykologi. I Hjärup finns 
allmänmedicin, psykologi, sjukgymnast, 
naprapat och distriktssjuksköterska. 
 

Hjärups bibliotek 
Kostnadsfri  handledning vid datorn 
torsd. 11 – 12 Förbokas  046 – 25 15 94 
för nybörjare och mera avancerade. 
 
18 februari är det Släktforskningsforum 
på biblioteket i Staffanstorp 10 – 13  
På biblioteket i Hjärup finns släktforsknings- 
programmet Genline, som alla kan utnyttja. 
 

Övrigt 
Byalaget prenumererar på BYAHORNET, 
en tidskrift med skånsk historia, folkminnen 
och skrönor. Finns utlagd på biblioteket. 
 

Vårens arrangemang 
De flesta programpunkterna är gratis för 
byalagets medlemmar. 
Vi hoppas att du ska hitta något som 
intresserar dig! Välkommen! 
 
Medlemsavgiften är 100:-hushåll och år. 
Postgiro 372192-5 eller 
Bankgiro 5318-5849 
 

Byalagets styrelse 
Redaktör: Ulla Göransson 


