
Engagemang, gemen skap 
och information
”Vi är med och skapar det samhälle vi bor i.” Detta 
budskap hade Byalagets ordförande Sofia Güll som 
rubrik i Byabladet nr 2/2018. För att fortsätta på 
denna tråd väljer jag som boende i Hjärup sedan 
många år som nyckelord vikten av Engagemang, 
Gemenskap och Information.

Vid bildandet av Hjärups Byalag hösten 2001 kändes det självklart att engagera 
mig med mottot att ”sätta Hjärup på kartan”. Jag har alltid varit intresserad av 
omvärlden men mitt samhällsengagemang växte fram i Hjärup. Att engagera sig i en 
styrelse eller förening ger möjlighet till att förverkliga idéer och bry sig om. Detta 
ger såväl energi som stimulans.

Vid års slutet 2001 hade Hjärups nybildade byalag 30 medlemshushåll registrerade 
och idag har vi cirka 400. Hjärups befolkning har under samma tid ökat från 3 402 
invånare till cirka 6 000. Tillsammans med er önskar Hjärups Byalag skapa god och 
trevlig gemenskap. 

Hur sprider vi bäst information om Byalaget och våra aktiviteter? Hör av dig till mig 
på ingegerdhoglund@gmail.com och berätta vad du föredrar: Facebook, hemsida, 
affischer, bibliotek, lokala medier eller annat forum. Spara vårens Arrangemangs
blad, sista sidan i Byabladet, är mitt tips!

Avslutningsvis vill jag tacka detta nummers gästskribenter Jessica Åkerberg, 
plats ansvarig biblio tekarie på Hjärups bibliotek och Göran Berggren, ordförande i 
Vän föreningen Upp åkra Arkeologiska Center. Kommunens tjänstemän som jag varit 
i kontakt med får också en stor eloge för värdefull information till att åter ”sätta 
Hjärup på kartan”.

     Ingegerd Höglund, redaktör Byabladet

Byabladet Nr 1  2019

Trafik
Järnvägsnytt Problemen under 
byggtiden är många. Plank 
kommer att sättas längs de provi
so riska spåren och åtgärder mot 
buller, damm och vibrationer ska 
enligt Trafik verket vid tagas. Var 
hund rast platsen vid Banvalls
vägen kommer att placeras är en 
kommunal fråga som ännu inte är 
löst. Stations husen som qmärkts 
kommer att evakueras under 
bygg tiden. De när boende önskar 
att bil trafikanterna visar hänsyn 
och håller påbjudna hastigheter. 

En informativ promenad då 
många intresserade bybor slöt 
upp genom fördes av Trafik verket 
den 15 november och en ny 
planeras till våren. För information 
se www.trafikverket.se/lundarlov 
och för frågor epost lundarlov
fyraspar@trafikverket.se. 

Bil- och cykeltrafik Väst åkra-
vägen/Gamla Lundavägen En 
åtgärds vals studie har av Trafik
verket och Staffans torps kommun 
genom förts för att ligga till grund 
för lösningen för platsen. Det 
finns således ett paket pre sen
terat som bästa lösningen för alla 
trafikant grupper på denna plats. 
Bland annat innebär det att en 
cir ku lations plats till sammans med 
hastig hets sänkning samt flytt av 
buss håll platsen skulle vara den 
bästa lösningen. Denna studie 
ligger till grund för framtida för
hand lingar mellan Trafik verket 
och kommunen. Därutöver pågår 
kommuni kation med Trafik verket 
om kon se kvenser av Lomma
vägens avstängning. Kommunen 
för handlar med Trafik verket om 
till fälliga åtgärder men då Trafik
verket äger 3 av 4 vägar så har de 
det största ansvaret och därmed 
mandat i frågan.

Engagemang, gemenskap och information i praktiken vid politikermötet inför valet 2018.
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Göran Berggren, ordförande vänföreningen Uppåkra Arkeologiska Center: 
Under Lundaslättens bördiga jord, alldeles intill Hjärup, döljer sig en historisk sensation. Från tiden för Jesu 
födelse och tusen år framåt låg här en järnåldersstad. Uppåkra Arkeologiska Center (UAC) vill skapa intresse för 
och ge möjligheter till att utforska denna arkeologiska ”guldgruva”. Nu ökar intresset för Uppåkra. Skolbarn från 
hela Skåne kommer till Uppåkra för att se och höra om den fantastiska järnåldersstaden. 

Allt detta stöttar Uppåkras vänförening genom att delta i och arbeta med olika arrangemang. Vänföreningen har 
också medlemskvällar med intressanta föredrag eller andra aktiviteter. Medlemmar får nyhetsbrev om Uppåkra 
och föreningens aktiviteter varje månad. 

Välkommen att kontakta mig på goran.berggren@telia.com om du vill bli medlem!

Arrangemang och aktiviteter 
Under Vendeltidsdagarna på UAC i 
september medverkade 13 volontärer 
från Hjärups Byalag men även Byalaget 
är i stort behov av hjälp vid utom
hus aktiviteter som samlar många 
besökare, exempelvis val borgs mässo
afton och mid sommar afton. Hör gärna 
av dig till UllaBritt Henningsson: 
ubh13@hotmail.se eller till någon 
annan i styrelsen om du vill hjälpa till.

Vid politikermötet inför valet sade 
de närvarande representanterna från 
C, KD, L, M, MP, S, SPI och V att de 
vill satsa på ungdomar för att ge dem 
till gång till aktiviteter i Hjärup med 
bland annat egen fritids gård. Med 
utgångs punkt i detta kan ni skicka 
syn punkter till Byalaget via Michael 
Tsiparis: mtsiparis@gmail.com. 
Gällande utformningen av Hjärups 
park kan ni även kontakta kommunens 
trädgårdsarkitekt Anna Palm. 

Höstens arrangemang var väl besökta 
och Halloweenfirandet blev en succé. 

Biblioteket hade fler än 200 besökare 
för sminkning och dessa fort satte 
sedan till en spännande Spök runda på 
en av gatorna i Träd gårds lunden där 
ännu fler barn och föräldrar anslöt. 

Föreningssamarbete har Hjärups 
Byalag sedan några år med Uppåkra 
Idrotts förening (UIF), Scoutkåren och 
FloorBall Kidz. Det vore trevligt med 
fler samarbeten! 

Skolor
Uppåkraskolan har ett omfattande 
program i idrottshallen. Det finns även 
möjlighet att hyra festlokal här och i 
Hjärups lunds skolan.

Fritidsgården på Uppåkraskolan har 
öppet fredag och lördag kväll jämna 
veckor.  

Ängslyckans förskola kommer att 
stå klar i mitten av juni och beräknas 
öppna under augusti månad. För
skolan har plats för 12 avdelningar i 
två våningar. Nuvarande Ängs lyckan, 
Lapp täcket, Vallmons förskola (väster 
om järn vägen) och Hjärtats fem års
verk samhet flyttar in i nya Ängslyckan. 
Ute miljön på Ängslyckan kommer att 
färdig ställas under hösten, men största 
delen av gården kommer vara lekfärdig 
när verk samheten flyttar in. Utemiljön 
kommer att vara indelad i sektioner, så 
att de yngre barnen huserar närmast 
för skolan och ju äldre man blir desto 
fler utmaningar kommer gården att ge 

barnen. Här kommer bland annat att 
finnas vattenlek, piratskepp, utom hus
scen och en mindre fotbollsplan. 

Hjärtats förskola kommer att tas över av 
Hjärups skola som behöver lokalen för 
att bli en F6skola med tre paralleller. 

Stationsbyns förskola fortsätter den 
verksamhet som finns i dag. 

Fristående förskolor i Hjärup är: Maria 
Förskola, Trädgårdslunden (Norlandia) 
och Hjärups Montessoriförskola. 

Klockaregårdens förskola som drivs 
av Jeppsa gården kommer att flytta in i 
Lapptäckets nuvarande lokaler.

Uppåkra förskola byggs av Hemsö 
bred vid Uppåkra skola. Staffanstorps 
kommun har planer på att driva denna 
men inget kontrakt är undertecknat. 
Tanken är att Åkervindans förskola blir 
bas för denna förskola. 

Öppna förskolan kommer under våren 
ha öppet tisdagar kl 14–16 i lilla lokalen 
på Hjärups bibliotek. Övriga dagar 
finns öppen verksamhet på Paletten i 
Staffanstorp.

FO
TO

: I
N

G
EG

ER
D

 H
Ö

G
LU

N
D

FO
TO

: G
Ö

RA
N

 B
ER

G
G

RE
N



Detaljplaner, laga kraft-
vinnande, byggstarter och 
överklaganden
Åttevägens detaljplan för byggande av 
flerbostadshus är överklagad. Mark 
och miljö överdomstolen kommer att ta 
upp ärendet efter att ha gett prövnings
tillstånd.

Klockaregårdsvägens detaljplan för 
byggande av radhus har nyligen över
klagats till Mark och miljö domstolen.

Åretruntbyn Hjärup NO etapp 3 
Utbyggnaden längs Parkallén fortsätter 
under namnet Humlelunden.

Åretruntbyn Hjärup NO etapp 4 
Handels området Trekanten vid Gamla 
Lunda vägen och Väståkravägen. Arbete 
med detaljplan pågår efter det plan
handlingarna varit ute på samråd våren 
2018. Om det inte blir över klagan den 
på detalj planen kan start för projek
tering och bygglov sökas våren 2019. 

Västerstad Skanskas område väster om 
järn vägen ska bebyggas i fyra etapper. 
Sam råds förslag beräknas vara klart 
våren 2019 och detaljplanen är under 
ut ar be tande för att kunna antas år 
2019/2020. Staffanstorps kommun 
äger ingen mark på västra sidan av 
järn vägen.

Service 
Hälsomedicinskt center (HMC) har 
numera filial i Staffanstorp men få 
pa tien ter flyttar då HMC är populärt 
bland de patienter som listat sig i 
Hjärup.

Bilpoolen som startade upp i april 
2018, www.delabilen.se/hjarup, har 
fungerat bra och den bil som finns i 
Hjärup har cirka tio användare. Efter 
nyår kommer man att kunna teckna 
månads abonnemang för exempelvis 
jobb pendling och kvälls aktiviteter.

Bykrogen på Centrumstigen söker 
gympa ledare till sin sittstågympa 
som kan rycka in vid behov. Kontakta 
AnnMargret på tel 070340 80 72 eller 
Lisbeth på tel 070561 42 51.

Strandhs blomsterskola på Jakriborg 
hyr ut fest och konferenslokaler.

Varmt välkomna alla nyinflyttade  
i Hjärup!

Styrelsenytt
Årsmöte hålls onsdag den 24/4 
kl 19.00 på Hjärupslundsskolan. 
Handlingar kommer att finnas på 
Byalagets hemsida och på Hjärups 
bibliotek. 

Valberedningen söker nya styrelse-
medlemmar. För information 
kontakta sammankallande Malin 
Flankör: malin.flankor@gmail.com 
eller LarsGöran Mattisson:  
Larsgoran.mattisson@bredband.net

Byalaget på internet Vi finns på 
www.hjarup.nu och facebook.com/
HjärupsByalag. Meddela gärna vilken 
information som önskas via epost: 
byalagetkontakt@hjarup.nu

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

QTa tillfället i akt att utveckla 
både Hjärup och dig själv – 

både långvariga och tillfälliga 
insatser gör skillnad!

Byabladet  
Redaktör Ingegerd Höglund: 
ingegerdhoglund@gmail.com

Layout Eva Andreasson:
eva@alltext.se

Jessica Åkerberg, platsansvarig Hjärups bibliotek: 
Jag är nyanställd platsansvarig biblio
tekarie på Hjärups bibliotek. Närmast 
kommer jag från en anställning som 
biblio tekarie på Husie biblioteket 
i Malmö där jag arbetade i sex år. 
Dess för innan har jag även arbetat på 
Trelle borgs bibliotek. Jag är en av fyra 
biblio tekarier som bemannar Hjärups 
biblio tek. Förutom bemanningen 
jobbar vi aktivt för att erbjuda ett ak
tuellt och relevant medie utbud och ett 
bra programutbud för våra besökare.

Tillsammans med Hjärups Byalag sätter vi varje säsong ihop ett spännande 
program där båda parter bidrar och samarbetar. Jag uppskattar detta sam
arbete mycket och det bidrar till stor del till några av våra program punkter. 

Nu till våren kommer biblioteket och Byalaget gemensamt att arrangera en 
klädbytardag och även en mängd andra aktiviteter, nämligen barn teater
föreställningarna Janni hittar hem med Glada hund och Tre på ett strå med 
Staffan Björklund. Vi kommer dessutom att ordna två författar besök, dels 
med Ingrid Wall som berättar om ”När orden tar slut” – ett föredrag om 
dottern Kim Wall, dels ett författarsamtal mellan Joakim Palmkvist, kriminal
reporter på Sydsvenskan och författarna Olle Lönnaeus och Set Mattsson. 

Utöver detta erbjuder biblioteket även en programserie kallad ”Hållbara 
biblioteket” under våren i både Hjärup och Staffanstorp där vi erbjuder barn
teater föreställningar, workshops och föreläsningar på temat miljö och att 
leva hållbart. Som vanligt erbjuder vi föreläsningar, sagostunder, baby träffar, 
bokcirklar och mycket mer. Välkomna till Hjärups bibliotek! 



TORSDAG 7 FEBRUARI

19.15  Författarkväll med  
Ingrid Wall: När orden tar slut 
plats Hjärups bibliotek 
entré 35 gratisbiljetter till Bya lagets 
medlemmar (max 2 st/hushåll), 
övriga 70 kr. Biljettsläpp 21/1, 
gratisbiljetter hämtas senast 31/1

LÖRDAG 9 FEBRUARI 

14.00  Barnteater: Janni hittar 
hem med Glada hund
plats Hjärups bibliotek 
entré: 25 kr för barn och vuxna. 
Biljettsläpp 26/1

TORSDAG 14 FEBRUARI

19.00  Romantisk musik från 
Balkan med Trio Sevdalini 
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot 
uppvisande av medlemskort,  
övriga 50 kr

LÖRDAG 2 MARS

10–12  Klädbytardag
10.30–13.30  Återbruksworkshop 
plats Hjärups bibliotek
entré Fri

MÅNDAG 4 MARS

19.00  Föredrag av Åke Truedsson: 
Fantastiska tomater
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot 
uppvisande av medlemskort,  
övriga 50 kr

TORSDAG 4 APRIL

18.00  Promenad i Hjärups park 
med trädgårds ingenjör Anna Palm
plats Samling Hjärupslunds skolan

SÖNDAG 7 APRIL 

11.00  Vårpromenad i Hjärups 
omgivningar med Lise-Lotte 
Martins
plats Samling Församlingsgården 

TORSDAG 11 APRIL 

19.15  Malmöförfattarna Joakim 
Palmkvist, Olle Lönnaeus och Set 
Mattsson möts i samtal om brott
plats Hjärups bibliotek 
entré 35 gratisbiljetter till Bya lagets 
medlemmar (max 2 st/hushåll), 
övriga 70 kr. Biljettsläpp 28/3, 
gratisbiljetter hämtas senast 4/4

LÖRDAG 11 MAJ

14.00  Tre på ett strå med Staffan 
Björklunds Teater 
plats Utomhus vid dammen utanför 
Hjärups bibliotek, vid dåligt väder 
inomhus på biblioteket
entré Fri

FREDAG 21 JUNI

Midsommarafton 

ÖVRIGT

19.00  Bokcirkel
Tisdagarna 15/1, 26/2, 2/4, 7/5, 
11/6 och 27/8
plats Hjärups bibliotek 

9.30  Stavgång
Tisdagar och torsdagar
plats Samling Församlingsgården

Varmt välkomna!

INFORMATION OCH AFFISCHER

Se Byalagets hemsida www.hjarup.nu 
och facebook.com/HjärupsByalag 

MEDLEMSKAP

Medlemskap för hushåll kostar 
150 kr per kalenderår som sätts in 
på Plusgiro 3721925 eller Bankgiro 
53185849. Medlemmar har fri entré 
vid Byalagets arrangemang mot 
uppvisande av medlemskort.

VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG
VÅREN 2019

ONSDAG 24 APRIL

19.00  Årsmöte i Hjärups Byalag 
plats Hjärupslundsskolan
Handlingar på Byalagets hemsida  
och på Hjärups bibliotek

TISDAG 30 APRIL

Valborgsmässoafton 

ONSDAG 8 MAJ

19.00  Musikquiz och dansbands-
musik med Black and White boys  
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot 
uppvisande av medlemskort,  
övriga 50 kr

Glad 
påsk!


