Nyhetsbrev från Hjärups Byalag, nr 1/2005

Äntligen Cykelväg
till Lomma
Den nya cykelvägen har använts flitigt i sommar, här är en
familj på väg mot Lomma beach i början juli.

Så var det klart, den nya cykelvägen till
Lomma invigdes i början på juni. Kravet på
en cykelväg till Lomma har framförts länge
och efter et par års förseningar är den äntligen
klar. Nu kan vi äntligen låta våra ungdomar
cykla tryggt och säkert till vår närmaste
badplats. Och att den används är det ingen
tvivel om, det kunde varit intressant med en
räkning av trafikanterna i sommar på denna
cykelvägen och den till Staffanstorp som
prioriterades först…

Har du ett namnförslag
på nya skolan?
Vad skall nya skolan och den kulturella samlingsplatsen i Hjärup heta?
Lämna ditt förslag i vår brevlåda på biblioteket
eller maila till byalaget@hjarup.nu

Byalagets enkät
I mittuppslaget hittar du en enkät med ett
antal centrala frågeställningar i samband
med kommunens förslag till översiktsplan.
Byalaget vill gärna ha ett så brett underlag
för sitt remissvar som möjligt och vi ber om
en kvart av din tid att fylla i den. Du kan
även skriva in dina egna kommentarer. Har du
inte tid och kraft att skriva ett eget yttrande
till Byalaget eller kommunen till är detta ett
enkelt sätt att ge uttryck för din mening.

Hjärups nya kulturella
samlingsplats invigs om ett år!
Den nya skolan som kommer att
inrymma ett nytt modernt bibliotek,
med tillhörande cafe och lokaler för
kulturella aktiviteter, kommer att vara
klar som planerat nästa sommar, inför
skolstarten höstterminen 2006.
Elever från årets 6 klass vid Hjärups skola var
med och tog de första spadtagen, de blir de
första eleverna på skolan när de återvänder till
Hjärup efter ett år på Hagalidskolan, tillsammans med nya sjuor och sexorna skolåret
06/07.
Byalaget tycker att det vore lämpligt att
använda tillfället att markera att vi faktiskt får
ett nytt kulturellt centrum i och med skolan
med en kraftig satsning på kulturella arrangemang veckan innan skolstarten 06.
Du som är intresserad av att vara med i

Första spadtaget togs i våras

Den nya fritidsgården är en succé
Hjärups nya fritidsgård öppnade i
januari och ett halvår senare kan personalen konstatera att gården blivit en
succé.
– Jag har ett nytt jobb säger Roger, en av personalen som jobbar här. Förut hade vi nästan
ingen besökare och nu har vi full aktivitet vareviga öppna dag med mellan 15-50 ungdomar.
Före öppnandet fick ungdomarna själva vara
med och bestämma allt från öppettider till
aktiviteter. Kvällarna består mest av fria aktiviteter som tex biljard och dataspel, det viktigaste är nog att ungdomarna har någonstans
Forts. på sid 7 »

» Hjärup utan genomfart, sid 3

planeringen och genomförandet av kulturella
arrangemang i augusti nästa år, eller vill vara
med och framföra ett eller annat inom musik,
teater eller poesi, ta kontakt med Byalagets
Kultur och Fritidsråd!!

» Översiktsplanen, sid 4
w w w. h j a r u p . n u

Hur arbetar Byalaget?
Ett byalag förknippas traditionellt
med aktiviteter som arrangemang och
gemenskap i en by. Och det är fortfarande vårt mål, att arbeta för en bygemenskap och en levande by.
Byalaget representerar formellt sätt endast
våra medlemmar, i dagsläget ca 400 hushåll.
För 100 kr per år får medlemmarna förutom
en samlande röst i olika ärenden, möjlighet
att delta i olika arrangemang. Alla Hjärupsbor
får tillgång till samlande information på vår
hemsida, i Byabladet, den informationsskrift
vi delade ut efter nyår och arrangemangslistor
i brevlådan.
Byalagets arbete i korthet:
• Vi avger ett stort antal yttranden i ärenden
som rör Hjärup.
• Vi kommer med ett antal förslag till förbättringar i Hjärup, t ex rörande grönområden,
övergångsställen, cykelvägar, skyltning av vägar
• Vi arrangerar en rad arrangemang av olika
slag; Kulturella arrangemang, föreläsningar t
ex om byns historia eller hur det är att vara
förälder, filmvisningar, vin-, ost-, whisky- och
chokladprovningar med mycket mera.
• Arbetet sker i råd och arbetsgrupper och i
själva styrelsen.
Remissinstans
Hjärups Byalag stiftades som ett resultat av
Forum Hjärup processen, där framtidsfrågorna
var centrala, och har fortsatt att arbeta med
dessa. Hjärups Byalag har gentemot kommunen
blivit en remissinstans. Detta innebär att när
kommunen behandlar någon fråga som rör
Hjärup så måste byalaget informeras. Byalaget
blir inte bara informerad utan får också möjlighet att förmedla medlemmarnas åsikter,
både positiva och negativa. Dessa åsikter är
inte alltid enhetliga och många skrivelser till
kommunen visar att det är en grupp eller del
av byalagets medlemmar som står bakom ett
beslut eller en formulering. Det har i många
frågor också varit frågan om en balansakt mellan
olika synsätt, behov och krav från olika individer och grupper i vår gemenskap. Byalaget
har därför fått möjlighet att framföra idéer och
tankar avseende grönområden, järnvägen, den
framtida skolan och programförslaget på en ny
översiktsplan, cykelbanor och mycket mera.
Engagemang
Trafikfrågan och frågorna kring försämring av
miljön runt Hjärups skola har satt igång engagemanget i byn. Byalaget tycker att det engagemang som visats från aktionsgruppen
”Hjärup utan genomfart” är mycket bra. Det
är ett initiativ som har växt sig stort, runt 50
personer har deltagit aktivt i insamlande av
underskrifter, och vid uppstartsmötet för samrådet om översiktsplanen den 22 juni lämnades
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det över 1050 underskrifter mot genomfart i
Hjärup centrum. Mängden bostäder och den
föreslagna byggnadshöjden möter också reaktioner. Byalaget är inte en aktionsgrupp, vi
arbetar i första hand med dialog som arbetsform, både med Hjärupsbor och företrädare
för kommunen. Vi lyssnar självklart av olika
åsikter i byn, och har haft en dialog med
representanter för aktionsgruppen sedan den
bildades där vi har delgett varann information
och råd, flera av de aktiva ingår dessutom i
den arbetsgrupp som tillsattes 9 november om
frågorna. Denna arbetsgrupp skall försöka att
komma fram med alternativa lösningar i de
kontroversiella delarna av planen. Se artikel på
sidan 3 om aktionsgruppens åsikter och tankar.
Dialog
Vi har förespråkat en dialog med kommunen,
och det har vi haft i en lång rad fall. Om
Byalaget skall ha en trovärdig ställning gentemot kommunen och andra aktörer i olika frågor
är det viktigt med en saklig och välgrundad
dialog. Särskilt bra har den varit i samband
med planeringen av den nya skolan, där en
hel del av våra synpunkter och önskemål har
tagits hänsyn till. Även om vi inte fick en fristående aula som vi önskade känner vi att vi
har fått tillfredställande lösningar för att
kunde brädda kulturutbudet i Hjärup.
Vad gäller programmet till översiktsplanen
som vi yttrade oss om tidigare i processen gick
kommunen tillbaks på förslagen om genomfartsvägar i en lång rad bostadsområden i byn
som ingick i det tidigaste förslaget. Vi har
också krävt nya centrala grönstråk, och dessa
ligger i det förslaget som har presenterats.
Dialogen med kommunen har dock brustit
senaste tiden. Det känns bl a som om att man
i järnvägsfrågan inte möter oss på samma sätt
från kommunens sida som den gör i Burlövs
kommun, inte alla nämnder är lika bra på att
skicka relevant information till oss.
Vad gäller översiktsplanen så brast dialogen
under utarbetningen av förslaget, vi var lovade möten mellan de som utarbetar förslaget,
både styrelsen och den arbetsgrupp som är tillsatt för att titta på centrum och trafikfrågor, i
processen. Den dialogen blev inte av och vi
tror det var oklokt att presentera förslaget som
det nu ligger.
Vad gäller tidpunkten för samråd har vi
framfört att vi tycker det är högst olämpligt att
lägga ut planen för samråd över sommaren. Vi
har dock fått gehör för en längre remisstrid än
normalt, från 22 juni till 6 oktober vilket vi är
tacksamma för, annat hade varit politiskt
övertramp om man menar allvar med delaktighet i processen. Vi noterar samtidigt att det
samma skedde i sommar med ny detaljplan
för Jakri, remisstiden fram till 6 augusti...
Tor Fossum, redaktör Byabladet

Efterlysning
Hjärups byalags årsmöte den 28 april
i år kunde inte välja någon ny styrelseordförande eftersom valberedningen
trots intensivt sökande inte lyckats få
fram någon kandidat.
Årsmötet uppdrog därför åt valberedningen
att söka vidare över sommaren. Styrelsen
kommer att kalla till extra årsmöte den 29 september då man förhoppningsvis skall kunna
välja en ordförande.
Vi som ingår i valberedningen har fortsatt
arbeta med det uppdrag årsmötet gav oss
men tvingas tyvärr konstatera att vi fortfarande inte har någon kandidat. Därför vänder
vi oss nu till alla er, som är medlemmar i
Byalaget eller på väg att bli det, att hjälpa till
med att finna en ny ordförande. Kanske
känner du någon i grannskapet, bekantskapskretsen etc som kan vara villig att ta på sig
uppdraget. Varför inte du själv?
Genom våra kontakter har vi förstått att
många känner oro för att uppdraget att vara
ordförande skulle vara för betungande. Men
enligt tidigare ordföranden Kjell Nilsson
finns faktiskt goda möjligheter att anpassa
arbetsinsatsen till den tid man är beredd att
avsätta. Kontakta gärna Kjell för att få veta
mer om hans erfarenheter av uppdraget.
Han har också lovat assistera den nye ordföranden i startskedet om så önskas.
Hör av dig till mig eller mina kolleger i valberedningen med dina förslag så lovar vi arbeta vidare
med dem.
Hjärups Byalags valberedning
Marie-Louise Spanier, Tel. 040-460417
E-mail: mry330j@tninet.se
Övriga kontaktpersoner i valberedningen:
Göran Nordgren, Tel. 040-464577
E-mail: gorannordgren@telia.com
Kjell Nilsson, Tel. 040-464743
E-mail: kjell.nilsson.advice@telia.com

Byalagets
Styrelse 2005
Ordförande: (Vakant)
Ingegerd Höglund | Margareta Tomasson
Stern | Johan Wredin | Helene Lundborg
Tor Fossum | Olle Möller | Ingemar Persson
Suppleanter:
Lotte Gjörup | Kerstin Ringdahl | Christina
Rothman | Bengt Lindskog | Rolf Olsson

Grönt och barnvänligt
Hjärup utan genomfart, nu!
Staffanstorps kommun har arbetat
fram en fördjupad översiktsplan för
Hjärup där bilar skall kunna köra rakt
igenom centrum. Grönområden förstörs
och bilvägar korsar nästan alla barns
skolväg. De flesta Hjärupsbor vill inte alls
ha detta. Det visar den namninsamling
som kampanjen ”Hjärup Utan Genomfart”
genomför.
–Vi har redan nått många innevånare i
Hjärup, och listorna räknar ca 1150 namn. En
klar majoritet av de tillfrågade står bakom vårt
krav på ett Hjärup utan genomfartstrafik,
säger Jimmy Hassel för kampanjen.
Starka reaktioner
Det var efter informationsmötena på Hjärups
skola förra hösten som den fristående arbetsgruppen mot genomfart i form av vägar
genom Hjärup startade.
– När vi kände att kommunen inte förstod
vad folk tyckte om att släppa in bilarna i
centrum, startade vi en hemsida www.hjäruputangenomfart.nu och en namninsamling, med
mål att besöka alla hushåll i Hjärup med listor,
säger Jimmy Hassel. Många av oss är medlemmar i byalaget och stöder dess verksamhet.
Men det var nödvändigt att lyfta fram frågan om
genomfarten, eftersom detta medför ett systemskifte i trafikplaneringen och därmed är något
som är mycket väsentlig för vår bys framtid.
Kommunens förslag
Kommunens planförslag innehåller många
olika delar: ett större antal nya bostäder, ny
idrottsplats, en vårdcentral, nya passager över
eller under järnvägen, trafiken, fler gröna ytor,
utbyggd kommunal o kulturell service. Oavsett
vilka av dessa man föredrar, går de att förverkliga utan att dra biltrafik genom centrum,
säger arkitekt Jens Svefors. Resultatet blir
minst lika bra. Verksamhet som drar till sig
mycket biltrafik kan förläggas intill nuvarande
trafikleder och knutpunkter, där en fungerande
infrastruktur redan finns. Det finns gott om
plats. Förtätning av samhället med höga
hyreshus kan äga rum på en plats så att trafiken
i Hjärups centrum inte förvärras. Framför allt
är det faktiskt möjligt att helt undvika genomfartstrafik.
Kommunen vill göra precis tvärtom: Där
det är som svårast att komma fram med bil vill
man bygga 500 lägenheter. Man vill ta bort
barnens lekytor, dra nya vägar intill skolorna
samt förlägga idrotts- och fritidsverksamheter
i utkanten av byn. Detta är bakvänt.
Unik by
– Vi har en unik by som i grunden bygger på
att cykel och gångtrafik har maximal prioritet
och där biltrafiken får spela andra fiolen, säger
Olle Tannergård. Eftersom Hjärup är till ytan

en liten plätt, tar man sig snabbt igenom byn
utan bil. Den som behöver ta sig med bilen
till idrottshallen, skolan eller sin bostad, kan
ändå göra det lätt. Bygg bra vändplatser och
välskyltade parkeringar. Det är ju inga som
helst problem att köra tillbaka samma väg
man kom. Många av oss har flyttat hit av just
den anledningen. Inte för att bo i en tätort,
utan för att fritt kunna släppa loss barnen på
cykel och själva kunna söndagspromenera
runt i grönområdena. Det unika med Hjärup
försvinner om det blir genomfart. Då blir
Hjärup "bara en massa hus och gator på en åker".
Barnperspektivet
Arbetsgruppen framhåller att byn kommer att
– och måste – förändras och växa. Men återvändsgatusystemet som vuxit fram under
många år har gett planerarna en unik chans att
låta gång och cykeltrafikanter få företräde.
– Låt oss bygga ännu fler cykelstigar utan
korsande trafik, låt barnen få leka utan att lastbilar snirklar sig fram på s.k. gårdsgator, säger
Marie Andersson. Låt barnperspektivet bli
verklighet – inte bara fagert tal.
Framtiden
Hjärup har växt mot nordväst genom åren,
och en förbättring av trafiksituationen kommer
att behövas. Men inte en gammalmodig planering som bygger på tiden före Jakriborg och
före kommunens planerade ökning med 7000
invånare. Vi har gott om plats i Hjärup att
växa, inte minst sedan Skanska fabriken lagts
ned. När det kommersiella centrumet alltmer
läggs kring stationen, behöver vi inte föra in
mer biltrafik till skolområdena. Även genomfart i form av gårdsgator drar till sig mer trafik.
– Nya bostäder behöver inte genomfart,
högstadieelever behöver för det mesta inte
skjutsas till skolan, mjölkbilen ska köra på
säkra vägar och inte över skolgården. Ge barnen
möjlighet att röra sig fritt mellan skolorna
utan att möta bilar, och låt dem ha nära till
fysisk aktivitet. Låt oss äldre ha en park att
promenera i. Det hade man råd till i början av
förra seklet. Nu ser man sig tvungen att bebygga
varje grön plätt man ser. Gör bra och säkra
infarter till byn och utveckla ringledssystemet.
Gör det möjligt att parkera och vända där olika
aktiviteter drar till sig trafik. Vi tycker byalaget
har många bra planeringsförslag, men vi vill inte
kompromissa om grundbulten för Hjärups
trafikplanering: återvändsgatusystemet.
Av de invånare över femton år som vi hittills har kunnat nå, svarar en klar majoritet att
man vill behålla återvändsgatusystemet i
Hjärup, säger Olle Tannergård. Nu är det dags
för politikerna att börja lyssna på vad hjärupsborna vill.
Mer information om de som står bakom
kampanjen och hur man får kontakt via
www.hjäruputangenomfart.nu

Välkomna till öppna
förskolan i Hjärup
Våra öppettider är;
Måndagar: stängt
Tisdagar: 9-16, Barnrytmik 10.30
Onsdagar: 9-16, Adoptionsträff 9-12
Torsdag: 9-12, Babycafe` 12-16
Fredag: 9-12
Vänta barn i Hjärup: Nu är du som väntar
barn välkommen till babycafeet följande
torsdagar; 8/9, 6/10, 10/11, 8/12.
Ingen anmälan.
Barnomsorgskvällar: Personal från Hjärups
förskolor informerar om sin verksamhet för
föräldrar 22/9 samt 27/9 kl. 18.30.
Kostnadsfritt men ring och anmäl.
Babymassage 1: Instruktör är Pia H Blomberg.
Start tisdag 4/10 (kvällstid). Anmälan senast
15/9. Kostnad 750 kr.
Babymassage 2: Instruktör är Hanna Wedebrunn. Start fredag 7/10 kl 13.00. Anmälan
senast 30/9. Kostnad 775 kr
Babyteater: Annette Linden från barnteaterverksamhet i Malmö tar med våra minsta ( 01år) på en musikalisk teaterupplevelse. Start
måndag 31/10 kl 10.00. Anmälan senast
31/9. Kostnad 100 kr/ tre föreställningar.
För mer information kontakta
Öppna förskolan. 046-25 15 18
Centrumstigen 4 D, 046-25 15 18
Terminstart 23/8. Avslutning 16/12.
OBS! Nytt för den här terminen är att städningen sköts av kommunen.

Byabladet
Är den informationskanal som når
flest i Hjärup.
Vi delar ut den gratis till alla hushåll, än så
länge. Bladet kan självklart alltid bli bättre,
även komma ut oftare. För att det skall bli
riktigt levande och bra behöver vi din medverkan. Vi tar emot artiklar och åsikter från
alla, men har inte fått så många inlägg hitintills. Vi tar tacksamt emot allt material!!
Vi behöver också annonsörer speciellt om
vi skall kunna komma ut oftare, för att klara
finansieringen.
Är det så att ni tycker att Byabladet inte ger
något vore det bra att veta det också. Är den
bra vore det trevligt att få veta det också.
Tyck till i diskussionsforumet på hemsidan
eller direkt till oss på mail: info@hjarup.nu ,
eller lägg din åsikt i brevlådan på biblioteket.

3

Översiktsplanen
Förslaget innebär en rad kontroversiella
förslag som vi tror man kunde löst på
annat sätt om man hade tagit en dialog
tidigare.
I förslaget ligger det en stark förtätning av
centrum, upp mot 500 lgh, i upp till 4 våningar,
idrottsplatsen flyttas till Lundavägen, Byalaget
har bl a tidigare pekt på att de trafiklösningar
som föreslås i och till centrum är kontroversiella
och att de bör utredas bättre och att det är
kommunens ansvar att visa övertygande
dokumentation påa tt just deras val av lösning
verkligen är bra för ett lugnt villasamhälle.
Det verkar som om många i Hjärup tror
att det är Byalaget som står bak förslaget till
ny översiktsplan och trafikstruktur. Det gör vi
inte. Det är kommunens förslag, Byalaget har
lagt ned mycket tid på yttranden om detta och
andra förslag som vi får in på remiss. Om
våran röst alltid hörs och tas hänsyn till kan vi
inte garantera, det är upp till kommunen att
göra de bedömningarna. Och vi kan konstatera
att det i det föreliggande förslaget finns ett
antal nya moment att ta ställning till.
Förslaget ligger ute på remiss till den 6 oktober

och det finns 15 exemplar att låna på biblioteket. Vi anmodar alla att ta sig tid att studera
den, den innehåller en hel del bra saker, en
del direkt motsägelsesfulla aspekt, och de kontroversiella förslagen. Alla kan yttra sig om
förslaget direkt till kommunen, Byalaget
kommer att yttra sig, baserat på yttranden vi
får in hit, så dubblera gärna dina synpunkter
och skicka dom både till kommunen och oss
Några centrala frågeställningar
i översiktsplanen
• Ett centrum för kultur och offentlig service
kring de två skolorna?
• Idrottsplatsen kvar i centrum?
• Hur stor förtätning i ”centrum” är acceptabel?
(antal lgh och höjd på husen) och vart?
• Trafikstrukturen i centrum, tillgängligt men
inte för genomfart?
• Bevarande av uppväxta gröna miljöer, speciellt
kring gamla centrum och skolan?
• Nya centrala grönstråk, mellan skolorna och
från Tågvägen mot Uppåkra kyrka?
• Järnvägen, nedgrävd eller inte för att stärka
förbindelserna mellan ”gamla” Hjärup och
Jakriborg på andra sidan järnvägen.

Hur du kan agera?
...om du har synpunkter på den
fördjupade översiktsplanen
Den fördjupade översiktsplanen
Hjärup-05 ligger ute på samråd från 20
juni till 6 oktober. Remissyttranden skall
inkomma inom denna tid.
Alla kan lämna in ett remissyttrande
Officiella remissinstanser har större tyngd än
enskilda individers yttranden visar all erfarenhet, men det är självklart fritt fram och öppet
för alla invånare och grupper att skicka in sina
synpunkter. Om du skickar dina synpunkter
direkt riktat till kommunen ser vi gärna att du
skickar en kopia till byalaget. Det är också bra
att gå ihop i en grupp som representerar flera,
t ex ett bostadsområde, eller en intressegrupp
(t ex pensionärer, eller småbarnsföräldrar).
Dessutom har man möjligheten att kontakta de politiska representanterna både för
Hjärupsgruppen och de olika partierna. En
översiktsplan beslutas av ansvariga politiker i
kommunen i kommunfullmäktige.
Genom Byalaget
Hjärups Byalag har status som officiell remissinstans i frågor som rör Hjärup och Byalaget
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kommer att skicka in sitt yttrande utifrån en
helhetsbedömning av planförslaget, där åsikter i
byn är en del av underlaget.
Eftersom Byalaget är remissinstans är det
självklart viktigt att vi får in ett så brett underlag som möjligt, från så många som möjligt.
Medverka gärna genom:
1. Den enkät du hittar i Byabladet, där
Byalaget har valt ett antal centrala frågeställningar med svarsalternativ och möjlighet för
egna förslag/kommentarer.
2. Att lämna synpunkter till oss antigen direkt
på hemsidan webmail byalaget@hjarup.nu
eller i brevlådan på biblioteket.
Byalagets samrådsyttrande kommer att läggas
ut på hemsidan och presenteras den 29 september för möjlighet till kommentarer innan
styrelsen fastställer Byalagets slutgiltiga yttrande till kommunen.
Kan man påverka i senare skede?
Efter att tiden för samråd har gått ut skall de
inkomna synpunkterna bearbetas till ett slutgiltigt förslag. Hjärups Byalags förhoppning
att man då har lyssnat av synpunkterna i byn,
och tagit dom på allvar och bearbetat förslaget

Arbetet framöver
• Byalaget kommer att kräva att kommunen
bjuder in till en verkstad inom samrådsprocessen. Hjärupsbor och berörda aktörer bör
bjudas in till att arbeta med principerna som
ligger till grund för översiktsplanen med speciellt fokus på de centrala områden i planen.
Detta bland annat för att återanknyta till
Forum Hjärup, men med utgångspunkt i
dagens situation, och för att det tydligt finns
olika bilder på vad Forum Hjärup egentligen
kom fram till, var det 500 bostäder och utlokaliserad idrottsplats?
• En arbetsgrupp inom byalaget arbetar med
att ta fram alternativt förslag
• Den enkät som finns i Byabladet är en möjlighet vi önskar att använda för att få svar på lite
fler frågeställningar än endast trafiklösningen i
centrum, resultatet är avhängig av din input!!
• Byalaget kommer att avge ett remissyttrande
baserat på en avvägning av de till oss inkomna
åsikter från medlemmar, råd och arbetsgrupper
och resultaten från enkäten.
Det kan också vara aktuellt att kalla politikerna
från Hjärupsgruppen till ett möte där de får
redogöra för sina synpunkt i samband med
översiktsplanen, då vi upplever den som ganska
hårt politisk styrd.

så att det bearbetade förslaget kan accepteras
av de flesta som har haft synpunkter. Speciellt
i frågorna kring trafik och byggnation. Detta
skall i sin tur ställas ut som det heter, för en ny
omgång med synpunkter och därefter antas av
kommunfullmäktige. All erfarenhet tyder
dock på att man inte vill ändra särskilt mycket i det sista förslaget, m a o är det nu det är
viktigt att tycka till!
Översiktsplanen kan inte överklagas från den
dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i rådhuset. Däremot kan
planen överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i
högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. De
som skriftligen framfört synpunkter under
utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Länsrätten,
Kammarrätten
och
i
sista
instans
Regeringsrätten, så kallad laglighetsprövning
enligt 10 kap. kommunallagen.
Det är i detaljplaner utformningen läggs fast
En översiktsplan är inget juridiskt bindande
dokument, det visar en viljeinriktning för
utvecklingen av ett samhälle där infrastruktur,
vägar, grönområden och bebyggelse är samlat
i en plan. Därefter kommer detaljplaner för de
olika delarna. Dessa kommer i sin tur att läggas ut på samråd, och sedan utställning var
man igen får möjlighet att tycka till om detaljutformningen. Detaljplaner kan överklagas
om man har avgett yttrande tidigare.

Nej, byalaget tror inte det. Faktum är att vi
tvärtemot tror att majoriteten av oss bybor är
väldigt överens om många frågor.

Samrådsmöte

Byalaget tror
• att de flesta av oss har flyttat hit för att vi just
vill bo i ett villasamhälle med goda kommunikationer och där våra barn kan växa upp i en
trygg miljö med cykelvägar runt oss.
• att alla vill ha mycket grönytor i vår by.
• att järnvägen måste grävas ner för att minska
barriären mot Jakri och slippa buller och
andra framtida problem.
• att majoriteten av byborna är emot fyravåningshus och genomfartsvägar.

Staffanstorps kommun har bjudit in Hjärupsborna till samrådsmöten gällande
den fördjupade översiktsplanen

Byalaget vill inte tro utan vill veta just din
åsikt, därför ber vi Er att fylla i enkäten i detta
byablad.

Samråd enligt ordboken innebär att rådslå
eller överlägga. Politikerna har således en hel
del att göra med tanke på samråd vid remissförfarandet i dialog med Hjärupsborna.
Byalaget bildades i samband med Forum
Hjärup som just hade fokus på framtid och
tillväxt. Vi var alla överens om ett levande
centrum med bättre service och ett grönare
Hjärup. Men vad visste vi då mera konkret om

Byalaget vill givetvis att vi tittar framåt och
hittar lösningar som beaktar både Hjärupsbons åsikter och politikernas önskemål om
expansion. Vi är övertygade om att vi kan
hitta lösningar som både tillåter tillväxt men
samtidigt bevarar våra grönytor. Låt oss tillsammans bygga en hållbar utveckling för vår
gröna by.
Byalgets stryrelse

Jakris utbyggnad, om järnvägsutbyggnaden
och Hjärups nya skola. Tiderna förändras och
med dom villkoren. Ett kommersiellt centrum
har byggts upp på Jakri, givetvis är inte alla
nöjda med placeringen men allt kan man inte
styra över.
Är nu Hjärupsbon extra gnällig och emot all
form av expansion av Hjärup?

Midsommarfirande
Staffanstorps kommun bjöd in oss
Midsommarfirandet i Hjärup ett intuativt arrangemang som slog väl ut.
Närmare 400 Hjärupsbor samlades med
blommor för att klä och resa majstången.
Dans och musik till Padans dragspel.
Midsommarpicnic i det gröna. Lekar med
vattenballonger, stafetter och dragkamp gick av
stapeln.
Där blev mycken skratt och glam bland lekande
vuxna och barn när lekledaren drog upp
Hjärupsborna till lek. Glassutdelning till alla
varma midsommarfirande. En härlig tillställning med mycket kort varsel sammansatt av
Hjärups idiella föreningar, UIF, Scouterna
och Hjärupsbyalag.
Kristina Börebäck

Chokladprovningen
Vi var ett 50-tal Hjärupsbor som den 19 april
lyssnade till Ellen Lundgren i skolan.
Ellen höll ett mycket trevligt föredrag om
kakaons historia och om olika sorters choklad.
Efter föredraget smakade vi på sju olika sorter
som Ellen lagt upp på ett litet fat till var och
en. Till chokladen drack vi isvatten som
experterna dricker enligt Ellen.”
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Några ord från en f.d. ordförande
Den 28 april hade Hjärups byalag sitt
fjärde årsmöte. Det innebar för min del
att jag lämnade ordförandeskapet och
styrelsen, vilket jag tydligt aviserade
redan vid årsmötet 2004.
Jag vill gärna här upprepa det tack jag framförde vid årsmötet för förtroendet att få leda
Byalaget under de inledande tre verksamhetsåren. Jag vill också understryka att styrelsearbetet präglats av stor entusiasm och trivsam
stämning. Ett hjärtligt tack till er alla i styrelsen
och till er som varit aktiva i intresseråden för
det goda samarbetet och era fantastiska insatser
för Hjärups bästa.
Mitt engagemang började med Forum Hjärup
2001, som var utgångspunkten för bildandet
av Byalaget. Det har varit mycket intressanta
år med mängder av ärenden att behandla,
både akuta och mera långsiktiga. Jag skall inte
trötta er med att här gå närmare in på vad
Byalaget uträttat hittills utan hänvisar till
verksamhetsberättelserna för de olika åren,
som ger en ganska fyllig dokumentation. När
det gäller Byalagets möjligheter att påverka
utvecklingen i Hjärup framöver är det av avgörande betydelse att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med kommunen. Det innebär
naturligtvis inte att Byalaget skall gå i kommunens ledband, tvärtom är det viktigt att
kreativt bidra med alternativa förslag och
övertyga genom saklig argumentation. All
erfarenhet visar att samarbete är långt effektivare än konfrontation. Jag hoppas därför att
Byalagets arbete även framöver skall präglas
av saklighet, kreativitet och samförståndsvilja.
Tyvärr hade valberedningen inte lyckats få
fram något förslag till ny ordförande trots
intensivt sökande. Eftersom jag valts att ingå i
den nya valberedningen vill jag här passa på
att be er alla, som är medlemmar i Byalaget
eller på väg att bli det, att hjälpa till med att
finna en ny ordförande. Kanske känner du
någon i grannskapet, bekantskapskretsen etc
som kan vara villig att ta på sig uppdraget.
Varför inte du själv? Hör av dig till mig eller
mina kolleger i valberedningen, Marie-Louise
Spanier och Göran Nordgren, med dina förslag så lovar vi arbeta vidare med dem.
Det är ett hedersuppdrag att få engagera sig i
denna fantastiska by som har ett idealiskt läge
i den livaktiga Öresundsregionen och som befinner sig i en så intressant utvecklingsfas. Mina
erfarenheter är att engagemanget i Byalaget
varit ett stimulerande och intressant samarbete,
som jag kan rekommendera på det varmaste.
Många känner tydligen oro för att styrelsear-
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betet, speciellt då ordförandeposten, är för
betungande. Visst, jag förnekar inte att det
tagit en hel del av min tid men det beror inte
minst på att det rört sig om inledande år med
allt vad det innebär för att forma verksamheten,
ge den en profil, etablera kontakter och skapa
lämpliga arbetsformer. Nu finns det rutiner
för hantering av olika frågor och mallar för
arbetsfördelning etc, vilket ger stora möjligheter
för en ny ordförande att anpassa sin egen
arbetsinsats till den tid man är beredd att
avsätta. Om så önskas ställer jag sedan gärna
upp med goda råd till efterträdaren.

Översiktsplanen
När det gäller den fördjupade översiktsplanen
är det dags för ett nytt, bearbetat förslag efter
de inledande faserna med alternativa arkitektförslag, kommunens programförslag etc. Det
nya förslaget, som kallas ”Samrådsförslag”, är
ute på remiss till 6 oktober. Kommunen gav
oss i samband med årsmötet en inblick i vad
”Samrådsförslaget” kan komma att innehålla
och berörde också den trafikutredning, som
pågår. Det betonades då att materialet ännu
bara var preliminärt.
I det samrådsförslaget som skickats ut håller
Kommunen dock fast vid de huvudlinjer som
fanns i programförslaget när det gäller de kontroversiella frågorna om bostadsbebyggelsen i
centrum och de s.k. gårdsgatorna genom
centrumområdet, d.v.s. samma inriktning som
i de tidigare redovisade fyra arkitektförslagen
och tydligen också i den pågående trafikutredningen. Av de synpunkter och frågor som
kom från auditoriet framgick tydligt att det
finns stort engagemang och också olika uppfattningar om hur det framtida Hjärup bör
utvecklas. Det gäller framförallt de nämnda
konfliktpunkterna. Tyvärr har man här fastnat
i ett ”ställningskrig”, där kommunen och kritikerna talar förbi varann och jag anser att kommunen får ta på sig en stor del av ansvaret för
att det blivit så.
Den aktuella fördjupade översiktsplanen för
Hjärup är ett komplicerat material eftersom
man måste se till helheten vad gäller bebyggelse, service, trafikstruktur m.m. Allt hänger
samman och de olika funktionerna är beroende
av varandra. Det som av några uppfattas som
negativt kan vara en förutsättning för att
andra, önskade effekter skall tillgodoses.
Tyvärr har kommunen inte hittills lyckats förmedla dessa samband och motiven för de
föreslagna lösningarna tillräckligt tydligt, vilket lett till den tidvis ganska hätska kritiken.

Kommunen har inte heller som utlovats återkommit för att diskutera de alternativa förslag
Byalaget fört fram beträffande bl.a. exploateringsgraden i centrum, lokaliseringen av den
nya idrottsplatsen och trafiklösningarna. Men
det är inte försent att rätta till detta.
I samband med remissen av ”Samrådsförslaget”
måste kommunen tydligare klargöra för
Hjärupsborna vad de olika förslagen innebär
och varför man valt de föreslagna lösningarna
och inte de alternativa lösningar som bl.a.
Byalaget fört fram. Man måste alltså satsa
betydligt mer på att kommunicera det planförslag man redovisar. Byalaget kan medverka
i denna process och har dessutom en mycket
viktig uppgift att finna en bra avvägning mellan
olika intressen i det remissyttrande man kommer
att avge.
Avslutningsvis önskar jag Byalaget lycka till i
det fortsatta arbetet med att tillvarata
Hjärupsbornas intressen och att öka samhörigheten i vår by, ”Den gröna byn”. Jag kommer att hålla tummarna.
Kjell Nilsson

Gamla
Hjärupsbilder
Vi är några stycken som tycker det skulle
vara trevligt att samla in och sammanställa
gamla bilder från Hjärup. Det var på 50talet som omvandlingen från jordbrukssamhället tilldagens villasamhälle började.
Hur så det ut då och vad har hänt sedan?
Har du några bilder från denna perioden
så tar vi tacksamt emot dem. Skriv vad och
vem bilden föreställer samt årtalet. Har du
någon trevlig anekdot eller annan historia
så kom gärna med den.
Kontakta Lars Kristensson, Hökvägen 118,
040 - 46 49 68 eller KG Hansson, Hjärups Gård,
040 - 46 43 03

Pappersinsamling 2005
Pappersinsamlingen, som idrottsföreningen och scouterna ansvarar för,
äger rum lördagen den 8 oktober och 3
december.
Eftersom det är barn och ungdomar
som samlar in, är de tacksamma om ni
packar ert papper i mindre pappersbärkassar.”

Kallelse till
extra
Årsmöte

Den nya
fritidsgården
är en succé
Forts. från sid 1 »
att vara. Under våren har ett gäng tjejer haft
en teckneria och deras alster ställdes ut på biblioteket. Nu under sommaren genomförs ett
antal samarrangemang med Staffanstorps fritidsgård Skåningen, för mer inf gå in på fältgruppens hemsidan.
Jag funderade lite över läget när jag cyklade
till fritidsgården men ungdomarna såg enbart
fördelar med att gården ligger lite avsides, dels
störs ingen och dels är det långt från skolan.
Det enda som ungdomarna jag pratar med
saknar är en större lokal för innebandy och disco.
Denna varma och soliga måndagskväll som
jag besöker fritidsgården är det inte särskilt
många ungdomar som hittat hit, antar att det
föredragit något bad istället. Utanför hittar jag

samt Presentation av
utkast till remissvar

ett par tappra skejtare som tom kånkat hit sin
imponerande stereoanläggning. Dom är väldigt
glada för att äntligen fått någonstans att bygga
upp sin skejtpark. Det är ett 10-tal skejtare
som själva gjort en ritning, fritidsgården har
inhandlat materialet och tillsammans har de
sen byggt upp skejtparken.
– Här är toppen säger dom, vi har fått ett
ställe att åka skejt på och här kan vi spela hög
musik, jag hoppas verkligen att gården blir
kvar här. Hur det blir med det får vi se när
Hjärups nya skola står klar…

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att
visa vilken utveckling kommunen vill se på
det aktuella området. Översiktsplanen utgör
ett försök att överblicka utvecklingen under

Dagordning
1. Årsmötets öppnande och godkännande
av föredragningslistan
2. Val av ordförande på årsmötet
3. Val av protokollförare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Val av två justerare som jämte
ordföranden ska justera protokollet
6. Val av ordförande i byalaget
7. Mötets avslutande

För mer information om fritidsgården och sommar
aktiviteter titta in på deras hemsida http://faltgruppen.staffanstorp.se

På årsmötet får endast frågor upptagna på
dagordningen behandlas och endast medlemmar i Byalaget har rösträtt.

Stina Rothman

Efter årsmötet kommer svaren på Byalagets
enkät samt utkast till remissvar på den fördjupade översiktsplanen att presenteras.
Vid presentationen är alla intresserade
mer än välkomna att lyssna och delta i diskussionen!
Hjärup 2005-08-30
Hjärups Byalag
Styrelsen

Vad är en fördjupad Översiktsplan?
En Fördjupad översiktplan kan upprättas
för en del av kommunen, tex en stadsdel
eller en mindre tätort.

Härmed kallas medlemmarna i
Hjärups Byalag till extra årsmöte torsdagen den 29 september 2005 kl.
19.00. Plats: Hjärups skola.

en längre tidsperiod men samtidigt ska den
omprövas under varje mandatperiod (4 år).
Den är inte rättsligt bindande, men är tyngre än
andra beslutsunderlag genom sin förankring i
en planeringsprocess som garanterar samråd
och insyn. Den förmedlar kommunens helhetssyn i stort tillämpas men kan frångås.

De Gröna i framgång på flera fronter
Uppåkra IF, Den Gröna Byns fotbollsklubb har flera
fina framgångar denna säsongen. A-laget låg överraskande i serieledning i div 6 Mellersta vid sommaruppehållet, och är fortfarande i topp tre med god chans för
en topplacering. UIF i femman nästa år?
Damlaget har också goda framgångar i sin första
säsong. Nu ligger de trea i tabellen. Laget är ungt, många
av de duktiga tjejerna som har storspelat i flera år i serie
och cupspel har tagit steget från F16 till senior. Tjejfotbollen överhuvudtaget är i stark växt.
Tillväxten till seniorlaget ser också ljusare ut än på länge, P -89 har vuxit till en stor trupp,
med både några yngre spelare och många hemvändande killar som har lirat i Lund några år.
Obesegrade på fem kamper och 14-0 senast. Får UIF äntligen ett juniorlag igen?
I de yngre årskullarna är det också stor återväxt, med många i de yngsta lagen . Och det
viktigaste är att de faktiskt spelar i UIF för att det är kul. Stanna upp och kolla på våra duktiga
lirare på idrottsplatsen, där spelas matcherna för P-92 och uppåt, eller i skånebyn där de
yngre spelar 7-manna fotboll. Heja De Gröna!

7

På gång i det förflutna med Lennart Jönsson
”Nafne reste stenen efter Toke sin
broder. Han är i Västern död”.
Så hälsar oss Navne från Hjärup genom den
ca tusen år gamla runstenen som numera –
efter att ha flyttats fram och tillbaka från åkermark vid Hjärupsbäcken – hamnat (alltför?)
väl dold i Stenshögsgårdens lummiga trädgård…. Lennart Jönsson berättar för en
andäktig lyssnarskara under promenaden i
”Byen som blev dagens Hjärup” (17/4 – 05)
och han tycker att runstenen nog borde haft
en mera framtredande plats i byn.
Vi får veta att ett värre öde drabbat
Blackastenen, som en gång stod på åkermark
men släpades till en närliggande pilevall och
blev gränssten mellan Hjärup och grannbyn
Karstorp. Troll och onda väsen visade sitt misnöje över förflyttningen, enl. sägnen, och till
sist sprängdes bautastenen, men fortfarande
går den att spåra på plats, enligt L jönsson
som vet och sörjer dess öde.
Historiens vingslag nådde oss ytterligare där
vi stod i trafikbruset på Lommavägens högra
sida – från Hjärup sett – och tittade ut över
slättlandskapet i vårsolen. Där någonstans låg
under yngre järnåldern enl. utgrävningar på

90-talet, en på många sätt intressant gårdsbebyggelse samtida med bebyggelsen i det mer
berömda Stora Uppåkra ca 2,5 km därifrån.
Fynden visade bl a att här funnits ett långhus
på ca 50 m (!) och mycket tyder på hednisk
kultutövning. Brunnar – kanske offerplatser –
avslöjade vilka husdjur som förekom, bl a
häst, svin, nöt, får, hund och inte minst vilka
fiskar som funnits på matsedeln. Lennart
berättade engagerat om torsk, sill, kolja och
gädda.

Erik Kullenbergs gamla skola från 1895
förde oss något närmare nuet, där den tillbommat står och ruvar på sina gamla skola
och fritidsgårdsminnen…. (Låt den få återupstå
– varför inte som Byahus? Förf:s förhoppning).
Mycket mera fick vi veta om vår gamla bys
historia som Lennart Jönsson gör så levande.
Tack!
Kersitn Ringdahl
Kultur och fritidsrådet

Välkommen till höstens arrangemang 2005
22/9 ”Hur påverkas storpolitiken av politikens
sjukdomar”
Torsdag kl. 19.00 i Hjärups skola. Föredrag av
professor Bengt Lindskog, Hjärup
Inträde: medlemmar gratis, övriga 20.-

Dessutom planeras under hösten
följande, datum ej fastställt

Stavgång: Träffas vid Tempo i Hjärup tisdagar
och torsdagar kl. 09.30

Akvarellmålning med Ralf Höglund
Intresserade tar direktkontakt med Ralf

2/10 Historisk orienteringspronenad med
Lennart Jönsson i Hjärup med omnejd.
Söndag. Samling vid torget i centrum. Tid se
anslag i byn. Inträde: medlem gratis, övriga 20.-

Teaterföreställning med Scen Österlen
Våga Se Fyra kvinnor – Fyra röster

För vidare information om arrangemang se
anslagstavlorna i byn eller gå in på vår hemsida www.hjarup.nu
Flertal arrangemang i samarbete med
Staffanstorps kommun, Kultur och fritid.

5/10 Emil Jensen, mästare i Poetry Slam.
Framför egna dikter
Onsdag kl. 19.00 i Hjärups skola.
Inträde: medlem gratis, övriga 20.12/11 Barnloppis
Lördag, kl:14-16.00 i Hjärups centrum. Alla
barn och ungdomar är välkomna att sälja sina
leksaker och vintersportutrustning

Höstpromenad i november med Anders Wester
Vi samlas vid Hjärups centrum och gör
sedan en ca 3 tim promenad i Hjärups
omgivningar där Anders berättar om fåglar
och växter. Tag med fika, vi gör en paus i
gröngräset någonstans under promenaden
Musikkväll med ost och vin
Vi testar olika ostar och några viner till självkostnads pris.
Julmarknad på JAKRI i december

17/11 Whiskyprovning med Susanna Söderling
Torsdag, UIF´s lokal kl 19.00
Vi testar olika sorters whisky till självkostnadspris. Bindande föranmälan på bibliotekets anslagstavla senast den 3 nov.
29/11 Samtal om böcker med Christina
Odenhammer
Tisdag kl. 19.00 i biblioteket Hjärup.
Inträde: medlem gratis, övriga 20.-

Diskutera översiktsplanen
och andra frågor på vårt
debattforum på vår hemsida.
(Här kan du även ladda ner enkäten.)

www.hjarup.nu
Där har vi också samlat debattinlägg
från tidningarna under sommaren.

Dessutom pågår under hösten
Bokcirkel: Träffas ca var 6: e vecka under
ledning av Lena Wenhov Läser och diskuterar
en bok som alla läst. Information finns på
bibliotekets anslagstavla
Hjärups teatergångare: Går gemensamt på
Hipp eller Intiman i Malmö.
Information finns på bibliotekets anslagstavla
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