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

Vill du bli ordförande för
Hjärups Byalag?
Sofia Güll som avgick som ordförande vid årsmötet
ska ha ett stort tack för nedlagt arbete och engage
mang i Byalaget. Vi hoppas snart finna en efter
trädare till denna viktiga och stimulerande uppgift.

Engagemang, gemenskap och information
använde jag som rubrik i senaste Byabladet. Hur
det senaste halvåret gestaltat sig utifrån dessa nyckelord är inte helt positivt. Inför
årsmötet fanns det ingen ledamot som ville ställa upp som ordförande. Vid ett extra
årsmöte gjordes därför en stadgeändring som innebär att ordföranden i Hjärups
Byalag ska utses av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet istället för av
årsmötet. Att vi fått tre nya styrelseledamöter är mycket positivt och de hälsas
varmt välkomna. Arrangemangsgruppen är fortsatt aktiv men för arrangemangen
fr o m 2020 föreslås ändrade villkor för entréavgift. Ekonomiansvariga Ulla-Britt
Henningsson och Peter Hofbauer berättar mer i ett separat inlägg.

Gemenskap som nyckelord vill jag åter betona. Gemenskap är fint och skapas av per
soner som vill känna sig delaktiga och stå upp för sina ideal och önskemål. Hjälp av
volontärer är välkommet vid publika arrangemang utomhus där det behövs med
hjälpare och någon som samordnar genomförandet tillsammans med övriga före
ningar. Mycket tack vare Margareta Thomasson Stern blev det midsommarfirande
även detta år. Hur det blir nästa år kan jag inte sia om nu. Vi kan inte förlita oss på
veteraner som varit med sedan 1970-talet. Upp emot 500 personer deltog i firandet.
Även valborgsmässfirandet samlade många besökare och talet hölls av Gisela Nilsson.

Gästskribent i det här numret av Byabladet är Lars Fridh, nyvald styrelseledamot,
som berättar om hur han började intressera sig för de gamla gårdarna i Hjärup.
Många av er har kanske redan tagit del av hans intressanta inlägg i Hjärupskollen på
Facebook. Dokumentationen finns nu på Byalagets hemsida, www.hjarup.nu.
Stort tack till kommunens tjänstemän som bidragit med information. Information
var mitt tredje nyckelord. Hur ni vill få denna har jag frågat tidigare, liksom vilket
innehåll Byabladet bör ha. Tyck gärna till via e-post ingegerdhoglund@gmail.com
eller facebook.com/HjärupsByalag.
					

Ingegerd Höglund, redaktör Byabladet

Projekt
Cykling utan ålder i Hjärup. Under
augusti planeras detta projekt
köra igång, se cyklingutanalder.se/
staffanstorp. Vill du bli cykelpilot?
Utbildning ordnas. Kan du tänka
dig att sponsra projektet så swisha
valfritt bidrag till 1234160750.
Kontakta gärna Helena Heijmink:
helena.heijmink@comcube.se.
Hjärup Coders. Under hösten
kommer en ny verksamhet
starta med stöd från Byalaget
och kommunen. Hjärups Coders
riktar sig till barn och unga som
är intresserade av att lära mer om
programmering. Hjärup Coders
vill gärna ha fler frivilliga som kan
ställa upp och guida barnen när
de programmerar. Kontakta gärna
Anna Bruun Månsson: anna@
tomorrowtoday.se.

Arrangemang och
aktiviteter
Höstens första programpunkt
är politikermötet torsdagen den
19/9 kl 19.00 i Hjärupslunds
skolan. Melissa Dahlqvist som är
moderator tar gärna emot frågor
i förväg via Anna Bruun Månsson:
anna@tomorrowtoday.se.
Inför valet 2018 visade
samtliga partiföreträdare vid
handuppräckning att de vill
satsa på ungdomarna och ett
föreningarnas hus. Inget verkar
dock ha hänt. Det kan således vara
dags att aktualisera vad de gamla
stationshusen ska användas till
när järnvägsbygget är klart. Vid
förfrågan till kommunen om detta
är det ingen som vet något.
Alla arrangemang hittar du på
Byabladets sista sida.

Kultur och fritid
Fritidsverksamheten finns oftast på
hemsidan ungistaffanstorp.se och verk
samheten fortskrider efter de förutsätt
ningar som ges. Utökat öppethållande
på Uppåkraskolans fritidsgård har inte
genomförts. Att Fältgruppen lades ned
trots protester berodde på att politi
kerna ville se ett förändrat arbetssätt.
Enligt säkerhetschef Emma Björk finns
fem anställda som inom ramen för
sina uppgifter även ska ta hand om
ungdomar som är i behov av hjälp.

Hjärups Park
Kommunen fick enbart ett anbud när
den sista delen av parken var ute på
upphandling i våras och blev tvungna
att avbryta processen på grund av
bristande konkurrens. Ny upphandling
är på gång och förhoppningsvis går
det bättre den här gången. Tanken är
att det ska byggas ett utegym i år, men
hundrastgård och lekplats kan inte
komma på plats förrän nästa år.

Skolor
Ängslyckans förskola öppnar i augusti
med 12 avdelningar. Utemiljön kommer
att färdigställas under hösten, men
största delen av gården kommer vara
lekfärdig när verksamheten flyttar in.
Uppåkra förskola öppnar i mitten
av september och kommer, liksom
Ängslyckan, att drivas av Staffanstorps
kommun. En stor del av utemiljön kom

mer att vara färdigställd när förskolan
öppnar men först från den 1 oktober
kommer barnen ha tillgång till hela
utemiljön.
Med byggstart under hösten kommer
lokalen som Hjärtats förskola huserat
i (tidigare HMC) byggas om till ytter
ligare tre klassrum för Hjärups skola.
Med denna utbyggnad kan skolan ha
tre parallella klasser från förskoleklass
till årskurs 6 och får då samma kapaci
tet som Uppåkraskolan.
Öppna förskolan öppnar den 17 sep
tember i nya lokaler på Ängslyckan.
Öppen förskoleverksamhet erbjuds på
tisdagar mellan 08.30 och 10.30.
Som prognosen är i dagsläget så
kommer Staffanstorps kommun att
klara av att erbjuda förskoleplats till
alla barn i Hjärup det närmsta året.
Årets bästa pedagoger finns på Hjärups
lundsskolan, vilket är glädjande. Ett stort
grattis till lärarlaget och Karin Allén.

Detaljplaner, byggstarter och
överklaganden
Gällande överklagade detaljplaner i
Hjärup (Åttevägen och Klockaregårds
vägen) finns inget nytt att berätta.
Västerstad väster om järnvägen har
nyligen varit ute på samråd och tro
ligen kan planen antas under första
kvartalet 2020.

Gästskribent Lars Fridh: Vår familj flyttade in i ett nybyggt hus i Hjärup i januari
1970. Sedan dess är det inte många funderingar jag haft kring det Hjärup som varit. Men,
i början av detta året var jag på väg hem per cykel efter att ha varit i Lomma. Landskapet
såg ut som vanligt; åkermark och ett antal gårdar utplacerade här och var. En stund senare
cyklar jag under järnvägen och kommer upp öster om den. Det första jag då ser är Hjärups
boställe och tänker att där finns inte längre någon åkermark. Då börjar jag fundera över
hur byn öster om järnvägen en gång såg ut innan utbyggnaden av villor påbörjades. Såg
den kanske ut som den idag ser ut väster om järnvägen?

Hjärup NO etapp 4 (handelsområdet
Trekanten) kommer att antas hösten
2019 och för Hjärup NO 3 är planerna
att byggnationen påbörjas under
hösten 2019.
Detaljplanen för Alléfonden där bl a
ett vårdboende ingår har påbörjats och
kommer förhoppningsvis ut på samråd
under hösten.

De flesta funderingar
leder inte till något,
men den här växte sig
starkare och starkare. Det
resulterade i ett besök
på biblioteket där jag frågade om det fanns något om Hjärups
historia. Det blev Erik Kullenbergs tre häften om Hjärup som
jag lånade. Och läste. Och fick en mängd nya intressanta
kunskaper om byn och ett antal aha-upplevelser.
Kullenbergs böcker skrevs på 1980-talet och innehåller
beskrivningar av samhällets utveckling och livet som kretsade
mycket kring gårdarna. Där finns också en skiss över hur byn
såg ut i början av 1900-talet, och på den var de olika gårdarna
var inritade.
Det var ju cirka 35 år sedan som de böckerna skrevs och jag
bestämde mig för att göra ett försök att föra gårdarnas historia
fram till våra dagar.
Det kändes angeläget att ha ett förhållningssätt till det
jag planerade att göra. Grunden fanns i Kullenbergs böcker
och påbyggnaden hoppades jag få genom att intervjua de
nuvarande ägarna.
I möjligaste mån ska det undvikas att någon blir ledsen
eller arg för det som skrivs. Men med det är det som Fritiof
Nilsson Piraten en gång lär ha sagt: ”Skriver jag om en synål
är det alltid någon enögd som känner sig träffad.” Men om
de som intervjuats får läsa och kommentera texten innan den
publiceras så behöver det inte bli några missförstånd. Texterna
tänkte jag publicera i Facebookgruppen Hjärupskollen. Efter
publicering åker ju ett inlägg ut i världsrymden, men tanken

Ny översiktsplan samt fördjupad över
siktsplan Flackarp-Höjebromölla är ute
på samråd 17/6–4/10.
Planer kan du ta del av på Hjärups
bibliotek eller via hemsidan
staffanstorp.se/bo-och-bygga/
samhallsplanering.

Trafik
Cirkulationsplatsen Väståkravägen/
Gamla Lundavägen är klar. Under
4-spårsutbyggnaden kommer kom
munen och Trafikverket ha en dialog
om att göra den permanent.
Bygglov för plank vid Banvallsvägen har
inte sökts av Trafikverket. Höjden blev
därmed endast 1,80 meter. Problem
med byggdamm kan tas upp med NCC.
Löpande information får du bäst via
trafikverket.se/lund-arlov och e-post
lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se.

Varmt välkomna alla nyinflyttade
i Hjärup!

var att om texterna blir vettiga går det kanske att samla dem
på annat sätt.
Så startade jag projektet. Det var inte svårt att få kontakt
med de nuvarande ägarna. Men det är en viss anspänning när
jag tar första kontakten, för jag utgår från att jag endast får en
chans.
Den mest annorlunda var den första kontakten med Gunnel
och Bertil Hansson på Lommavägen. På väg hem från Lomma
stannade jag till hos dem för att visa upp mig och säga vad jag
tänkte göra. Ringde på och ställde mig på behörigt avstånd
från dörren. Bertil öppnade och jag sa ”Hej jag heter L….”
Längre hann jag inte förrän Bertil sa ”Kom in!” Jag försökte
igen men Bertil upprepade ”Kom in!” Jag gick in och då
sa Bertil att de hade en kompis till mig på besök. En stund
innan jag kom hade Nisse Nilsson kommit dit för att bland
annat berätta om mig och vad jag höll på med. När jag kom
in på gården såg Nisse mig genom fönstret och därför blev
välkomnandet som det blev. Mycket angenämt.
Det började med texter om gårdarna. Det blev positiva
kommentarer så därför har projektet utvidgats. Nu är det
betydligt svårare att få kontakt. Alla uppger inte sitt telefon
nummer och väldigt många svarar inte när uppringarens
nummer inte känns igen. Men än så länge har jag på andra
vägar lyckats få kontakt med dem jag gärna vill samtala med.
Så länge fler än jag upplever det jag gör som intressant så
blir det fler texter.
I Byalagets arrangemang för 2019 är planen att jag den
12 november ska hålla ett anförande med titeln ”En rund
vandring i Hjärups historia”. Ni är väldigt välkomna att delta.

Var i Hjärup är bilderna tagna? Facit hittar du under bilderna.

Ändring av villkor för medlemskap i Byalaget

Barnarrangemang, som anordnas tillsammans med Hjärups bibliotek, kommer även fortsättningsvis att ha en entréavgift
om 25 kr/person (vuxna och barn).

•

De vuxenarrangemang som anordnas tillsammans med Hjärups bibliotek kommer att ha en entréavgift om 40 kr/person
för Byalagets medlemmar och även fortsättningsvis 70 kr/person för icke medlemmar.

Byalaget kommer att ansöka om kulturstöd från kommunen, men att ett sådant kommer att beviljas är beroende av hur många
andra föreningar i kommunen som söker denna typ av stöd. Kommunen har endast en begränsad budget för detta.
Peter Hofbauer/Ulla-Britt Henningsson
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•
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Entréavgiften för medlemmar vid vuxenarrangemang kommer att bli 20 kr/person med undantag för enstaka större
arrangemang, där vi kommer att behöva ta en något högre entréavgift. För icke medlemmar i Byalaget blir entréavgiften,
precis som tidigare, 50 kr/person.

Nafnes torg, mittemot Hälsomedicinskt Center.

•

Lekplatsen mellan Annas väg och Måns väg.

Medlemskap i Byalaget kommer även fortsättningsvis att kosta 150 kr per kalenderår och hushåll.

Dammen i Hjärups park.

•
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Fr o m 2020 kommer villkoren för medlemskap i Hjärups Byalag att ändras. Detta grundar sig på kommunens beslut angående
arrangemangsstöd för vårterminen 2019, som innebär att 100 % kostnadstäckning kommer att lämnas till arrangemang för barn och
ungdomar och 30 % kostnadstäckning för vuxenarrangemang. Vidare har vid möte med Johan Rasmussen och Andreas Andersson
från kultur- och fritidsberedningen i kommunen framkommit att kommunen önskar att Byalagets arrangemang ska generera intäkter.
Mot ovanstående bakgrund kommer villkoren för medlemskap i Hjärups Byalag att ändras fr o m 2020 och följande kommer
att gälla:

VÄLKOMNA TILL HJÄRUPS BYALAGS ARRANGEMANG
HÖSTEN 2019
TORSDAG 19/9

LÖRDAG 19/10

ONSDAG 27/11

19.00 Politikermöte, moderator
Melissa Dahlqvist
plats Hjärupslundsskolan
entré Fri

10–12 Kreativt återbruk med
leksaks- och barnklädesbyte
plats Hjärups bibliotek
entré Fri

19.00 Föredrag av Bo Lundqvist:
Kalla fall
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot
uppvisande av medlemskort,
övriga 50 kr

19.15 Författarkväll med
Helena von Zweigbergk
plats Hjärups bibliotek
entré 35 gratisbiljetter till Byalagets
medlemmar (max 2 st/hushåll),
övriga 70 kr. Biljettsläpp 30/9,
gratisbiljetter hämtas senast 17/10.
Tel bokning 046–25 15 94

19.00 Julavslutning med Lund
Big Band
plats Hjärupslundsskolan
entré 50 kr som inkluderar lättglögg
och tilltugg i pausen. Obligatorisk för
anmälan senast 18/11 till ubh13@
hotmail.se eller tel 040–46 03 43

MÅNDAG 23/9

LÖRDAG 28/9

10.00 och 11.00 Barnteater 2–5 år
med RytmiKarin: Hunden rund &
känslostormen
plats Hjärups bibliotek
entré 25 kr. Biljettsläpp 14/9,
tel bokning 046–25 15 94
SÖNDAG 29/9

11.00 Höstvandring med
Lise-Lotte Martins
plats Samling Församlingsgården

TORSDAG 24/10

TORSDAG 31/10

18.30–20.00 Halloweendisco för
barn 6–7 år
plats Hjärupslundsskolan
entré 25 kr. Obligatorisk föranmälan
senast 21/10 till ubh13@hotmail.se
eller tel 040–46 03 43

MÅNDAG 14/10

19.00 Föredrag av Catarina
Persson: Skapa din egen lustgård
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot
uppvisande av medlemskort,
övriga 50 kr

19.00 Bokcirkel
Tisdagarna 27/8, 1/10, 5/11, 10/12
och 7/1
plats Hjärups bibliotek
9.30 Stavgång
Tisdagar och torsdagar
plats Samling Församlingsgården
Information från Trafikverket
om järnvägsbygget
Preliminärt tisdag 15/10
Varmt välkomna!

INFORMATION OCH AFFISCHER

TORSDAG 10/10
19.15 Författarkväll med Bengt
Liljegren: John F Kennedy
plats Hjärups bibliotek
entré 35 gratisbiljetter till Byalagets
medlemmar (max 2 st/hushåll),
övriga 70 kr. Biljettsläpp 26/9,
gratisbiljetter hämtas senast 3/10.
Tel bokning 046–25 15 94

ÖVRIGT

TISDAG 12/11
19.00 Föredrag av Lars Fridh: En
rundvandring i Hjärups historia
plats Hjärupslundsskolan
entré Medlemshushåll fri mot
uppvisande av medlemskort,
övriga 50 kr
LÖRDAG 16/11

14.00 Barnteater 6–7 år med
Sagofen Isadora: Kalas, Alfons
Åberg
plats Hjärups bibliotek
entré 20 kr. Biljettsläpp 1/11,
tel bokning 046–25 15 94

Se Byalagets hemsida hjarup.nu och
facebook.com/HjärupsByalag
MEDLEMSKAP
Medlemskap för hushåll kostar
150 kr per kalenderår som sätts in
på Plusgiro 372192-5 eller Bankgiro
5318-5849. Medlemmar har fri entré
vid Byalagets arrangemang mot
uppvisande av medlemskort.

