
Behövs Hjärups Byalag?
I förra numret av Byabladet undrade jag inledningsvis 
Vill du bli ordförande för Hjärups Byalag? Ingen har 
nappat på kroken och om vi inte får tag i någon 
ordförande till årsmötet 21/4 anser vi att Hjärups 
Byalags framtid är hotad. Byalagets framtid vilar 
på engagemang och ideellt arbete som skapar 
gemenskap.  

En framtidskonferens ”Forum Hjärup” initierad av Staffanstorps kommun hölls i 
Hjärups skola våren 2001. Ur denna föddes Hjärups Byalag. En styrelse bildades 
hösten 2001 och för information skapades såväl en hemsida och som ett Byablad. 
Starten blev något av en succé och nio intresseråd skapades av engagerade 
styrelsemedlemmar i varierande åldrar. Historiskt sett har således vägskylten Forum 
Hjärup som finns vid vägen in till Hjärupslundsskolan och biblioteket sin bakgrund i 
denna framtidskonferens.

En förening som är arton år gammal behöver kanske förnyas för att nå så många som 
möjligt i en expanderande ort. Vid en inventering av befintligt föreningsliv i Hjärup kan 
jag notera i Staffanstorp Fritidsguide 19/20: Hjärups Basketklubb, Hjärups Budoklubb, 
Trädgårdslundens idrottsförening, Uppåkra idrottsförening, Hjärups Byalag och 
Uppåkra Scoutkår. Hjärups Byalag deltog även i år vid firandet av Vendeltidsdagarna på 
Uppåkra Arkeologiska Centrum och därmed lägger jag till Uppåkra vänförening.  
Om det finns fler aktuella föreningar vill vi gärna veta det med tanke på samarbete. 

Vi i Byalagets styrelse känner att utomhusarrangemang är svåra att genomföra 
utan att många hjälps åt. Tveka inte att anmäla dig som volontär. Att Byalagets 
Arrangemangsgrupp gör den preliminära planeringen av samtliga aktiviteter minst 
tre månader innan du har Byabladet i din brevlåda kan vara bra att veta. Tips om 
aktiviteter är välkomna när som helst. Byabladet är vårt informationsblad som delas 
ut till alla hushåll två gånger per år. Vilka forum som fungerar för information är en 
ständigt aktuell fråga. Jag hoppas verkligen att du då och då tittar in på Byalagets 
hemsida hjarup.nu eller kollar aktuella arrangemang på facebook.com/HjärupsByalag. 
Byalaget efterlyser dina synpunkter och ber dig besvara bifogad enkät där vi vill 
veta om Byalaget kan engagera byborna. Kanske behöver vi en sammankomst av typ 
”Forum Hjärup”?

I Staffanstorp satsas tre miljoner till ett ansiktslyft av torget. När kommer kommunen 
att satsa på mötesplatser i Hjärup såväl inom- som utomhus? Detta är en vanlig fråga 
från Hjärupsborna som även diskuterats på politikermötena de senaste åren. Vid 
handuppräckning 2018 har exempelvis samtliga partiföreträdare sagt att de vill satsa 
på ett allaktivitetshus. Missade du senaste politikermötet finns det en videofilm som 
ligger på Byalagets hemsida.  

Stort tack till alla som bidragit till värdefull information.

     Ingegerd Höglund, redaktör Byabladet
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Arrangemang och 
aktiviteter
Hjärups Byalag har som vanligt ett 
varierat utbud av aktiviteter varav 
en del tillsammans med biblio
teket vilket fungerar mycket bra. 
Våra programblad finns i foldern 
som delats ut till samtliga hushåll 
i januari. Boka in datum för det du 
önskar vara med på. 

Enligt bibliotekschefen har Staf
fans torps och Hjärups bib liotek 
tilldelades 2019 ett stat ligt stöd 
för att genomföra en sats ning på 
ung domar i våra verk sam heter. 
Projektet heter Rum för unga och 
syftar till att skapa både fysiskt 
utrymme och inne håll för unga på 
biblio teken. ”Generellt är ung
domar en grupp vi som bib lio tek 
har svårt att nå och det är också 
ett skäl till att vi vill genom föra 
den här riktade satsningen.” 

Påminnelse om att fr o m 2020 
ändras villkoren för medlemskap i 
Hjärups Byalag: Entréavgiften vid 
vuxen arrangemang blir 20 kr för 
med lemmar med undantag för 
större arrangemang, där vi måste 
ta ut en något högre avgift. Icke 
medlemmar betalar 50 kr precis 
som tidigare.

Vid vuxenarrangemang som an
ordnas tillsammans med Hjärups 
bibliotek blir entréavgiften 40 kr 
för Byalagets medlemmar och 
även fortsättningsvis 70 kr för icke 
medlemmar.

Vid barnarrangemang tillsammans 
med Hjärups bibliotek blir entré
avgiften precis som tidigare 25 kr/
person (vuxna och barn). Medlem
skapet i föreningen kommer precis 
som tidigare att kosta 150 kr/år 
(1 jan–31 dec) och hushåll. 

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



För att kunna bevara traditionen med Valborgs resp midsommarfirande i Hjärup behövs det volontärer för planering och 
genomförande av dessa evenemang. Dessa firanden har tidigare varit ett samarbete mellan Hjärups Byalag, Uppåkra IF 
Fotboll och Uppåkra scoutkår. Dessvärre har UIF meddelat att de inte längre kan ställa upp p g a föreningens många egna 
arrangemang med direkt koppling till deras verksamhet och att dessa arrangemang måste prioriteras. Byalaget beklagar 
detta, men har naturligtvis full förståelse. Scoutkåren har inte lämnat något besked om eventuellt samarbete under 2020. 

Byalaget ser evenemangen som ett trevligt sätt att träffa grannar och vänner och stärka bykänslan. Vi tycker att det vore 
väldigt tråkigt att inte kunna genomföra evenemangen, men Byalaget kan inte ensamt dra detta lass. 

Vi söker därför nu med ljus och lykta efter frivilliga som kan ställa upp på något av evenemangen eller båda och hjälpa 
till med planering och genomförande. Det kan för Valborgsfirandet handla om att transportera hopfällbara bord och 
ljudanläggning, sköta ljudanläggningen, hitta någon som kan hålla talet till våren, tigga ihop vinster till lotteri, inhandla 
godis för försäljning, ansvara för bålet (även eftersläckningen) samt att kunna vara på plats den aktuella kvällen 
den 30 april. Vad gäller midsommarfirandet så rör det sig om att hjälpa till att samla in kvistar med löv, klä och resa 
midsommarstången, kontakta musikant.

Anmäl ditt intresse senast den 1 mars 2020 till UllaBritt Henningsson ubh13@hotmail.se (Valborg) resp Margareta 
Thomasson Stern margareta_ts@hotmail.com (midsommar).

Om inte tillräckligt många volontärer anmäler sig, ser sig Byalaget dessvärre tvunget att lägga ner sitt engagemang i dessa 
evenemang.

Projekt
Hjärup Coders är en nystartad verk
samhet som vill uppmuntra barn 
och ungdomar i Hjärup att lära sig 
programmera och att lära känna 
andra som tycker programmering är 
kul. Vi programmerar i Scratch. För 
de som är nybörjare hjälper vi till att 
köra igång. Kör man fast, så hjälper 
vi varandra vidare. Nu i starten är 
det kodträff cirka 1 gång /månad. Vi 
kommer också ordna särskilda work
shops för äldre barn, som vill prova 
lite mer avancerade program. En 
förutsättning för verksamheten är att 
vi hittar volontärer som kan hjälpa 
till. Kontakta gärna Hjärup Coders om 
du vill ställa upp eller bara är nyfiken 
på att höra mer om vad det innebär: 
Hjarupcoders@gmail.com

Cykling utan ålder i Hjärup är igång och 
drivs helt av ideella krafter! Inköpet av 
cykeln är i dag till 50% lånefinansierat 
av en privatperson. För att kunna 
fort sätta verksamheten behövs såväl 
mindre som större sponsorer. Vi upp
lever att denna verksamhet sprider så 
mycket glädje och samhörighet i byn. 
Vi skapar tillfällen för alla att känna 
vinden i håret, uppleva vår nya park, 
hälsa på gamla vänner, besöka något 
café, känna årstidernas växlingar. Vill 
du prova cykeln? Hör av dig till Helena 
Heijmink, helena.heijmink@gmail.com 
Hjärups Byalag har sponsrat projektet 
med tanke på att det drivs av ideella 
krafter och gagnar bygemenskapen.

There is no planet B Vi är säkert 
många som oroar oss för klimat
förändringarna. Finns det ett intresse 
för att starta en hållbarhetsgrupp 
i Hjärup? Hjärups Byalag tar 
gärna initiativ till en sådan grupp. 
Inriktningen kan bestämmas av 
medlemmarna, vi kan exempelvis 
skaffa mer kunskap tillsammans, 
utforska vad man kan göra på det 
privata planet och gemensamt, ordna 
föredrag, aktiviteter eller starta 
projekt. Är du intresserad? Hör av dig 
till Sofia Güll, sofia.gull@gmail.com

Skolor
I september respektive oktober 
invigdes Ängslyckans förskola och 
Uppåkra förskola. Parallellt med 
detta har Klockaregårdens förskola 
expanderat i Lapptäckets tidigare 
lokaler. Detta gör att det för närvarande 
finns lediga förskoleplatser i Hjärup. 

Ombyggnaden av Hjärtats förskola, 
tidigare HMC, till klassrum för Hjärups 
skola kommer att ske med beräknad 
byggstart i januari och pågå under 
våren. Det ökade barnantalet gör att 
även Hjärupslundsskolan inom några år 
är i behov av fler undervisningssalar.

Planeringsarbetet för området 
Västerstad fortskrider och en del av 
detta är att tillse att det finns mark 
avsatt för både förskola och skola. 

Detaljplaner, byggstarter och 
överklaganden 
När det gäller de två överklagade 
planerna i Hjärup så är läget följande:

Klockaregårdsvägen: Dom från mark 
och miljödomstolen i somras som 
avvisade och avslog överklagandena. 
Planen är nu överklagad till mark och 
miljööverdomstolen där kommunen 
väntar på avgörande om huruvida den 
beviljas prövningstillstånd. 

Åttevägen: Kommunen väntar fort
farande på avgörande i mark och 
miljö överdomstolen.   

Parkallén – som kallas Alléfonden: 
Beslut väntas i stadsbyggnadsnämnden 
i december om att gå ut på samråd.

Västerstad, väster om järnvägen: 
Upphandling av förprojektering 
pågår. Detaljplanen planeras gå ut för 
granskning sommaren 2020.   

Hjärup NO etapp 4, Trekantens 
Handelsområde: Detaljplanen är 
antagen och exploatör är Mims Invest 
AB med dess VD Mårten Mårtensson 
som skriver kontrakt med de verk
samheter som planerats nämligen 
Matbutik COOP, gym, padelhall 
och obemannad bensinstation Q8. 
Byggstart 2020 och inflyttning av 
verksamheter planeras starta 2021. 

Volontärer sökes!



Örjan Berg, kommunikatör på Projekt Lund-Arlöv, fyra spår 
Jag har arbetat med kommunikation i fyrspårsprojektet sedan hösten 2015, drygt 
fyra år. Tiden går fort när du har roligt, brukar det heta. Och det stämmer, men jag 
skulle vilja formulera det lite annorlunda: ”Tiden går fort när det är spännande”. 
Det är så jag brukar beskriva mitt jobb när någon frågar hur det är att arbeta med 
fyrspårsutbyggnaden. 

Det är otroligt 
spännande att få 
medverka till en 
så stor samhälls

förändring som de fyra nya spåren innebär. Det känns bra att 
bygga infrastruktur för framtiden, att se något stort växa fram, 
något som kommer att användas av många.

Det är också spännande och roligt att arbeta i ett stort 
projekt med människor från alla håll och kanter. Hösten 
2015 var vi en liten grupp Trafikverkare som satt i Åkarp, i en 
gammal byggnad som tillhört Alnarps lantbruksuniversitet. 
Idag är vi över 100 personer på projektkontoret i Arlövs 
Företagsby. Utöver det är det ytterligare fler än 150 personer 
som arbetar för entreprenören NCC/OHL med själva bygget. 
Det är en spännande internationell arbetsplats. Det pratas 
lika mycket bruten engelska som svenska på kontoret. Och att 
ha spanska kollegor kan ibland innebära att du blir bjuden på 
hemlagad paella till lunch. 

En annan mycket rolig del av mitt arbete är mötena med 
er. I vårt kommunikationsarbete har vi ofta kontakt med er 
som bor utmed järnvägen, via mejl, i sociala medier eller 
när vi har olika aktiviteter ute i orterna, nu senast under vår 
husvagnsturné. Många av de jag träffar tycker också att bygget 
är spännande. Det finns en förväntan och en tro på att de fyra 
spåren och den nya stationen kommer att innebära ett lyft för 
Hjärup. Men en del är förstås också oroliga och irriterade över 

att vi ibland bullrar och stör, stänger vägar och leder om trafik. 
Och det är ju några år kvar innan allt är klart. Det har vi full 
förståelse för. 

Planering av projektets alla byggaktiviteter är ett pussel 
med många bitar, förutsättningar ändras, arbetsuppgifter 
kan tillkomma och ibland sker saker som vi inte kunnat 
förutse. Det kan ibland tyckas obegripligt att byggarbetena 
avbryts på en plats och återupptas några veckor senare. Men 
entreprenören NCC/OHL måste ibland invänta ett annat arbete 
som måste bli klart eller tillfälligt flytta resurser till en annan 
del i projektet. Vi bygger i stort sett på hela sträckan mellan 
Arlöv och Hjärup, det gäller att utnyttja resurserna på bästa 
sätt. Det spar tid och pengar.

Målet med vår kommunikation är att alla ska känna till vad 
vi gör eller enkelt kunna ta reda på det. Inget samtal eller mejl 
till oss är onödigt, det hjälper oss att bli bättre och det ger oss 
möjlighet att förklara. Och ibland blir det inte som planerat, då 
vill vi och entreprenören så snabbt som möjligt rätta till det. 
Då kan ett mejl eller ett samtal göra oss uppmärksamma på 
vad som är fel. 

Så fortsätt höra av er till oss med ris och ros, det är några år 
kvar innan ”det nya” Hjärup är färdigbyggt. 

www.trafikverket.se/lund-arlov 
Instagram: @lund_arlov4spar 
www.facebook.com/lundarlovfyraspar

Hjärups park 
Ambitionen är att gå ut på upphandling 
av entreprenör vid årsskiftet. Får man 
in godkända anbud kan entreprenaden 
förhoppningsvis starta våren 2020. 

Hjärup NO etapp 3, Åretruntbyn, och 
Hjärups park kommer att anläggas 
samtidigt i samma entreprenad. I detta 
projekt kommer lekplats, hund rast
plats, utegym och belysning i hela 
parken tillkomma, även i befintliga 
etapper. Efter detta projekt kommer 
parken bli färdigställd. Dock kommer 
parken fortsätta utvecklas över tid 
beroende på hur den används samt 
utefter vilka önskemål som kommer 
in från besökare och medborgare. För 
syn punkter och önskemål kontakta 
park ingenjör Linnea Saarela som är 
projektledare för Hjärups park.

Vad gäller spontanidrottsplatsen vid 
Hjärupslundsskolan så är det i dags läget 
oklart vad som ska ske med denna. 

Ett konstverk kommer att placeras 
i parken i samarbete med Uppåkra 
Stiftelse. Det planeras stå färdigt i juni 
2020.

Trafik 
Cirkulationsplatsen Väståkravägen 
och Gamla Lundavägen som byggts är 
tillfällig och den fick kommunen kämpa 
för att få Trafikverket att bygga. Nu 
pågår diskussion med Trafikverket igen 
om att göra denna permanent enligt 
gällande regler innan den nuvarande 
tas bort 2023. 

Utfarten från Vragerup till väg 103  
har engagerat Hjärupsborna utan 
resultat. 

Stigen till undergången på båda sidor 
om motorvägen upp till kyrkan har 
rustats upp och därmed har det blivit 
lättare att ta sig fram som gående eller 
per cykel. Vi tackar för det. 

Järnvägsbygget fortskrider enligt 
planerna. Det kommer att bli en liten 
parkeringsplats för såväl bilar som 
cyklar vid den tillfälliga stationen. 

Stationshuset och Stinsbostaden 
är inköpta och ägs och förvaltas av 
Trafikverket under tiden de bygger ut 
järnvägen till fyra spår. Kommunen 
har tidigare hyrt och haft hyresgäster 
i bostäderna, men nu står de tomma 
under byggtiden. När järnvägsbygget 
är klart och det går att bo i dem igen 
kommer de att säljas, förmodligen via 
mäklare.

Byalagets arbetsgrupper
Arrangemangsgruppen 
Sammankallande: Ingegerd Höglund 
ingegerdhoglund@gmail.com

Gruppen för plan och trafikfrågor, 
grönytor och parkutveckling
Sammankallande Ingemar Persson 
ingemar.le.persson@telia.com



LÖRDAG 18/4

14.00  Barnteater med Lilla Vilda 
Teatern: Bullen och blomman 
plats Hjärups bibliotek 
entré Vuxna och barn 25 kr. 
Biljettsläpp 4/4 

TISDAG 21/4 

19.00  Årsmöte Byalaget 
plats Hjärupslundsskolan
entré Fri

LÖRDAG 25/4

10–12  Klädbytardag 
plats Hjärups bibliotek
entré Fri. Inlämning av dam-, herr- 
och barnkläder 20–24/4

SÖNDAG 26/4

11.00  Vårvandring längs Höje å  
med Martina Kvist Reimer, Natur
skydds föreningen i Staffanstorp
plats Samling vid parkeringen till 
Källbybadet i Lund 
entré Fri

TISDAG 5/5

19.00  Vad man ska tänka på när 
man väljer aktier? Sune Cederpil & 
Hans Wentzel från Aktiespararna 
Staffanstorp informerar  
plats Hjärupslundsskolan
entré Fri

TORSDAG 6/2

19.00  Favoritlåtar på vårt vis – 
livemusik med Shirine & Fredrik 
Stjernfeldt  
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlem Hjärups Byalag 20 kr, 
övriga 50 kr

MÅNDAG 10/2

19.00  Föredrag av Lars Fridh som 
fortsätter med rundvandringen i 
Hjärups historia
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlem Hjärups Byalag 20 kr, 
övriga 50 kr

MÅNDAG 2/3

19.00  Testamente, framtids
fullmakt och samboavtal. Jurist 
Claes Arvidsson från Familjens 
jurist & Johanna Norrbohm från 
Sparbanken Skåne informerar 
plats Hjärupslundsskolan
entré Fri

LÖRDAG 7/3

10–12  Mellofest – kom och förfira 
med oss 
plats Hjärups bibliotek
entré Fri. Ingen föranmälan krävs

TORSDAG 12/3

19.15  Med tåg genom Europa. 
Föredrag av Anna Torbjörnsson
plats Hjärups bibliotek
entré Medlem Hjärups Byalag 
40 kr, övriga 70 kr. Biljettsläpp 10/2, 
bokade biljetter hämtas senast 5/3. 
Tel bokning 046–25 15 94 

TISDAG 17/3

19.00  En doft av choklad. Leif 
Mazetti Nissen berättar om Malmö 
choklad och konfekt AB 
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlem Hjärups Byalag 20 kr, 
övriga 50 kr

TORSDAG 26/3

19.15  Poesiafton. Musikduon 
Krokrot spelar och Tommy 
Olofsson & Åsa Maria Kraft läser 
egna verk
plats Hjärups bibliotek
entré Fri. Föranmälan från 24/2 på 
tel 046–25 15 94

TORSDAG 14/5

19.00  Musikunderhållning med 
quiz från 50, 60 och 70talen.  
Bo Göran Svensson & Niclas Brandt  
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlem Hjärups Byalag 20 kr, 
övriga 50 kr 

ÖVRIGT

19.00  Bokcirkel
Tisdagarna 7/1, 11/2, 24/3, 28/4, 
2/6, 25/8
plats Hjärups bibliotek 

9.30  Stavgång
Tisdagar och torsdagar
plats Samling Församlingsgården

Trafikverket informerar i april

Varmt välkomna!

INFORMATION OCH AFFISCHER

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

MEDLEMSKAP

Medlemskap för hushåll kostar 
150 kr/kalenderår som sätts in på 
Plusgiro 372192-5 eller Bankgiro 
5318-5849. Plusgirot upphör 30/6 
2020. Medlemmar har reducerad 
avgift vid arrangemang mot 
uppvisande av medlemskort.

VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG
VÅREN 2020


