
Informationsbrev från Hjärups byalag nr 1 2014

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
lägg en lapp i lådan vid  anslagstavlan på 
biblioteket med information om frågor som 
rör Hjärup eller gå in på facebook, 
www.facebook.com/HjarupsByalag
där du kan få senaste nytt om vad som händer 
i byn och ge kommentarer.

Årsmöte onsdagen 23 april
Hjärupssalen klockan 19 
Motioner ska vara inkomna till styrelsen 
senast  3 april

Byalagets referensgrupp
28 november bildades en referensgrupp vid ett
möte på biblioteket.
Syftet är att Byalaget ska få input och kunna 
rådfråga gruppen i olika frågor som rör Hjärup
via mail. Möten kommer också att hållas 1-2 
gånger per termin för utbyte av tankar och 
idéer. 
Referensgruppens medlemmar är i alla åldrar 
och med olika familjesituationer och kan 
därmed bidra med värdefulla vinklingar till 
olika frågor.

Anmäl dig gärna till 
byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu
Dina synpunkter behövs också!

Viktiga detaljplaner att följa i vår
Detaljplanerna (Dp) för Åttevägen och 
Tågvägen ska redovisas och beslutas om på 
Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden 26/2. 
Planerna ska sedan ställas ut och allmänheten 
ges tillfälle att yttra sig.
Byalaget avvaktar Dp för Åkerslunds -
husen och för Äppelhagen vars planprogram 
presenterades på ett välbesökt samrådsmöte 
21/1. Planprogrammet för Hjärup NO – 
Åretruntbyn godkändes i december. 

”Grusplanen”
Den sk. grusplanen mellan ”gamla” 
idrottsplatsen och Hjärups skola har blivit en 
fråga som ska beslutas om på politikernivå. 
Byalaget kommer att följa denna fråga noga 
liksom Hjärup Parks planering och kommande
frågor om skolan, förskoleplatser och 
fritidslokaler.
Intressanta förslag till fritidsgårdslokaler har 
framkommit på sistone. En fritidsgård för våra
ungdomar är en prioriterad fråga .

Hjärups gamla centrum 
Bonum seniorboende börjar riva gamla 
centrum i början av året för att börja bygga i 
slutet av 2014.

Dags för namnbyte?
Centrumstigen och Centrumgården borde byta
namn eftersom det inte finns något Centrum 
längre. Skicka namnförslag till
www.hjarup.nu 

http://www.hjarup.nu/
mailto:byalagetsreferensgrupp@hjarup.nu
http://www.facebook.com/HjarupsByalag
http://www.hjarup.nu/


Evenemang i vår/sommar
Kommunen planerar en Irländsk festival första
helgen i juni och en stor invigning av Hjärups 
nya idrottsplats i augusti.
Andra evenemang är på planeringsstadiet.

Vad hände med kung Byxlös krog 
och Viking pizzeria?
Krogen blev en Sportbar - Baren för 
sportintresserade och ”pubkrubbssugna” – 
med en amerikansk meny baserad på svenska 
och lokala råvaror. Se vilken sport som visas 
på Hjärups Bryggeri & Sportbar på facebook.
Viking Pizzeria återuppstod i den gamla 
pizzerians lokaler vid Sportbaren under 
namnet –Hjärups pizzeria- med samma 
telefonnummer  040-464659 och samma 
utbud. Skyltarna kommer snart upp.

Postutlämningsställe
Post Nord AB ”har inte glömt Hjärup” men 
har inga nära förestående planer för byn, 
enligt Kenneth Storm, chef för Sydsverige.

Skicka och hämta paket i Hjärup
På Tempo i Jakriborg kan man 
skicka och hämta paket med DB Schenker
Det finns en automat vid kassan där man kan 
köpa färdiga paket, men man kan också skicka
egna paket som då måste vägas och mätas 
(helst hemma). Man får all hjälp som behövs 
av personalen.
Automaten räknar ut adressatens närmaste 
utlämningsställe. Det finns ca 450 stycken..

Samlaren för farligt gods
På Tempo finns en automat från SYSAV,
som kallas Samlaren, där man kan lämna 
farligt gods som glödlampor, småelektronik 
och batterier.

Järnvägen 
Trafikverket hoppas på tillåtlighet från 
regeringen under våren. Miljö-och 
konsekvensbeskrivningen måste också vara 
klar innan nya planer kan ställas ut, 
förhoppningsvis till hösten. Därefter följer 
samrådsmöten. Byggstart kan ingen uttala sig 
om. Regeringen måste säga sitt först.

Hjärups Byalags arrangemang
8/2 kl 15.00 Barnteater Puck & Rosini 
Hjärupslundsskolan 

Hjärupsdagen firas 1 juni 
.
F.ö. se separat arrangemangsblad, hemsidan 
eller facebook.

Församlingsgårdens verksamhet,
Senior Hjärup Se deras program

Hjärups bibliotek
Fr.om 8/2 kl.10 Bokloppis på biblioteket 
En kasse böcker 20:- Tidskrifter 20:-/bunt

11/2 kl.18-20 jourkväll med Staffanstorps 
släktforskarförening 

BARN & UNGA
Fredagar kl. 9.30 sagor, teater, musik eller film  för
barn från 3 år. Ingen föranmälan.

VUXNA
Torsdagar kl.16-17  Gratis, individuell 
handledning vid datorn för datorovana.
Förboka 046-251594 Max 3 bokningar /person.

Detta händer bl.a i Hjärup i vår.
Vilka aktiviteter saknar DU? Hör av dig!

Vårens arrangemang
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




