Informationsbrev från Hjärups byalag nr 2 2014
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Hjärups byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som verkar för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Politikerna talade om framtidsvisioner, men Hjärupsborna var
mest intresserade av praktiska
vardagsproblem.
20 augusti hade Byalaget inbjudit Staffanstorps
politiker att komma och möta Hjärupsborna.
Alla partier som deltar i höstens val var representerade utom C. som var förhindrade. Moderator var Jimmy Olsson från Spegeln.
Partierna talade om vad de vill göra för byn.
Hjärupsborna frågade om allt från dagisplatser,
skolor, fritidsanläggningar, barnkultur och musikcheckar till varför elens nätkostnader är dyrare i Hjärup än i huvudorten.
Den eviga Posten-frågan kom också upp,
liksom frånvaron av service i byn.

!

Hjärup -en byggarbetsplats i 5 år
Kommunen och Trafikverket hade inbjudit till
samråd den 3 sept. om ”Fyraspårsutbyggnaden” med detaljplaner för Spårområdet,
Banvallsvägen/Lommavägen och Wragerupsvägen. Tidsaspekten för genomförandet är:
2014 - 16 järnvägsplanen och detaljplanen vinner laga kraft.
2015 - 17 detaljprojektering och upphandling
2017 - 22 byggtid

Byggandet börjar troligen i Åkarp år 1 och i
Hjärup år 2 med ombyggnaden av Wragerupsvägen. År 4 bygger man om Banvallsvägen
närmare husen och sedan byggs de tillfälliga
spåren ung. där vägen går idag. Lommavägen
stängs en tid och byggs igen ca. 10 m. söderut.
Stationsbron blir en 28 m. bred och 3,5-4 m.
hög ”lokalgata” dvs. för gående/cyklar och bilar. Under byggtiden kommer en flyttbar bro att
finnas över spåren. Kommunen och Trafikverket försäkrade boende runt spårområdet att bullerskydd av olika slag ska sättas upp men …
14 sept. är sista dagen för oroliga och andra att
inkomma med skrivelser till Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun
24580 Staffanstorp.
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Upprop till alla Hjärupsbor!
Vi Hjärupsbor måste göra våra röster hörda, så
att det blir drägligt att bo i byn under byggtiden, för alla! Vi måste också hålla koll på säkerheten. Både barn och vuxna måste kunna
röra sig på ett säkert sätt till och från skola och
aktiviteter.

Följ oss på Facebook och Hemsidan!
- För senaste nytt om vad som händer
i Hjärup. www.facebook.com/HjärupsByalag, www.hjarup.nu

Hjärup Park

Hjärups byalags arrangemang

Kommunen informerade 27/8 om det s.k. gestaltningsprogrammet för Hjärup Park
som har börjat ta form. Parken är 10 ha. stor.
Den ska innehålla något för alla åldrar enligt
nämnden och bestå av ängsmark, träddungar,
bok - och ekskog, kullar, motionsslingor, pulkabacke och andra aktivitetsytor.
Utbyggnaden börjar 2015 och sker i flera etapper.
Beskrivning och bilder finns på kommunens
hemsida och på biblioteket. Vi kan fortfarande
påverka parkens innehåll och utseende.

Höstprogrammet startar måndag 22 sept. med
Mäktiga kvinnor i skånska gods.
Författaren Ragnar Lönnäng föreläser.
De flesta programpunkterna är gratis för byalagets medlemmar. Vi hoppas att du ska hitta något som intresserar dig!

Fotbollsfest för hela familjen när
den nya fotbollsanläggningen
Uppåkravallen invigdes.

Hjärups bibliotek - ett axplock
från höstens program
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Lördagen den 30 augusti invigdes Hjärups och
UIF:s nya fotbollsanläggning Uppåkravallen.
Solen sken med sin frånvaro, men det gjorde
inte Hjärupsborna som kunde se 16 flick- och
pojklag göra upp om pokalerna i Twin Cup
2014, åka karusell, hoppa i hoppborg, köpa lotter, äta gratis sockervadd, lyssna på Favoriterna
och Jopajoz, dricka kaffe, äta hamburgare
och mycket annat. De nya konstgräsplanerna
lyste ikapp med UIF:s gröna emblem.
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Hjärups nya skola och idrottshall
planeras tas i bruk hösten 2016
Hemsö Fastighets AB, samma firma som har
byggt förskolan Kids2home, har vunnit upphandlingen gällande uppförandet av en ny
grundskola och en fullskalig idrottshall i
Hjärup NO (Åretruntbyn).
Hemsö kommer att hyra ut byggnaderna till
kommunen i 25 år.
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Skolan är tänkt för 420 elever i årskurserna
F - 6 och börjar enligt planerna byggas efter
årsskiftet.
Skolan och idrottshallen är inritade i detaljplanen mittemot den nya idrottsplatsen i anslutning till den planerade parken.
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Gång - och cykelvägar till den nya skolan och
idrottshallen ska prioriteras enligt kommunen.

Se bifogat arrangemangsblad!
Välkommen!
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Församlingsgårdens verksamhet,
Senior i Hjärup Se deras program!
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BARN OCH UNGA
Fredagar 9.30 Sagoklubb fr. 3 år
Alltid på en onsdag, lite äldre barn
VUXNA
8 okt. Författarkväll med Kjell Wik
15 okt. Om sömnsvårigheter
Johan Holmberg HMC
18 nov. Energirådgivning
10 dec. Barn och infektioner
Anna Carin Hermansson HMC

Se höstens program!
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Hur vanlig är du?
Jordbruksverket har gjort en undersökning
bland 7000 hushåll.
Ett av fem hushåll har äppelträd.
Av de hushåll som bor i villa odlar över 75%
ätbara växter, i radhus 70% och i lägenhet
30%.
Drygt 60% ägnar 1 - 4 timmar per vecka åt
trädgårdsskötsel.
Villarägarnytt
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Bli medlem! Var med och påverka!
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Medlemsavgiften är 100:-per hushåll och år.
Postgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849
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