
Nu behöver du inte åka till stan för att sitta ute och njuta en kopp kaffe eller en pilsner i sommarsolen. Hjärup kan
nu skylta med två uteserveringar! Konditori Aningen Godare på Jakri (på bilden) har haft sin uteservering där man
kan njuta deras goda bakelser och en kopp kaffe, i en månad redan. Och snart är uteserveringen på pizzerian i
Centrum helt klar, borden är på plats, parasollerna är på gång.

www.h ja rup .nu

Nyhetsbrev från Hjärups Byalag, nr 2/2004

Under den senaste månaden har flera starkt kritiska röster gjort sig hörda i sam-
band med programförslaget till fördjupad översiktsplan.

Flera möjligheter att tycka till!
Om den fördjupade översiktsplan för Hjärup

– Kommunen håller nu på att bearbeta syn-
punkterna på planprogrammet, säger Maria
Milton vid Stadsbyggnadskontoret i Staffans-
torp. Efter att politikerna har tagit ställning till
det bearbetade underlaget kommer man att
handla upp en fördjupad översiktsplan utifrån
beslutet, som kommer att fattas i kommunsty-
relsen tidigt i höst. Hjärupsgruppen håller i
dagarna på att titta på detta. Tidplanen fram-
över är inte klar men det kommer sannolikt
att ta ett år. 

– Under tiden får Hjärupsbor möjligheten
att tycka till vid ytterligare två tillfällen. Det
första tillfället blir samråd. Förslaget kommer
så att vidarebearbetas fram till det att det ställs
ut igen för nya synpunkter. Denna period blir
på två månader, säger Maria Milton.

Byalagets uppgift i samband med yttranden
över saker som rör Hjärups framtida utveck-
ling är att söka väga in så många aspekter som
möjligt. Och att hitta lösningar på problem på

både kort och lång sikt. Det är med glädje vi
inom Byalagets styrelse ser ett ökat intresse för
de frågor som rör Hjärups framtid. Nu ser vi
som hitintills arbetat aktivt med dessa frågor
fram emot att vi blir fler som vill tycka till och
ser möjligheterna med föreningen Byalaget. I
Byalaget finns möjligheten att aktivt följa upp
allt som gäller Hjärup, genom att driva små
och stora frågor i konstruktiv dialog och
genom våra råd. 

En sammanställning av alla våra ställnings-
taganden i frågor som väckt kritik finns att
läsa i sin helhet på biblioteket och Hemsidan,
www.hjarup.nu. På hemsidan finns också ett
diskussionsforum där du kan tycka till. 

I detta Byablad kan du läsa om hur Byalaget
resonerar i ett antal frågor som har väckt
debatt på sidan 4, och på sidan 5 lyfter vi fram
några andra aspekter som är viktiga att beakta
i det fortsatta planeringsarbetet

Läs mer på sidorna 4-5

Läs mer på sidan 6

Nu är sommarprogrammet spikat
för alla er från åk 6 och uppåt. 

Liseberg, Tosselilla, Fiskeläger, Turridning på
islandshästar, Skyttekväll, sikta mot stjärnor-
na, mm. Anmäl dig på Skåningen 046-25 11
69 eller kom direkt på arrangemanget. För
mer inf se http://faltgruppen.staffanstorp.se 

Här i Hjärup får äntligen alla ungdomar ett
eget café på Scoutgården under sommaren,
öppettiderna kommer vara följande: månda-
gar och torsdagar 18-22, fredagar 18-24. 

Kommunen har detta år satsat lite extra
pengar på ungdomarna. Dessa har bla
använts till olika aktiviteter och arrange-
mang som tex moppeskolan, Wettergrens
gladiatorkväll, disco mm. Har du någon bra
idé får du gärna dela med dig av den, när ett
antal ungdomar vill samma sak finns det
stora chanser att aktiviteten genomförs.

Skadegörelsen i kommunen kostar oerhörda
summor varje år. Lyckas vi dra ner på den så
kommer tekniska nämnden att tillsätta ytter-
ligare pengar till ungdomarna.

Stina Rothman

Aktiviteter för
Ungdomar

Hjärups
nya skola

Hjärups nya skola har varit i fokus i media
den sista tiden. Både NO-salar och utform-
ningen av skolan har kritiserats.

Byabladet har frågat kommunens projekt-
ansvarige och arkitekten om hur man tar
hänsyn till synpunkterna och vad som händer
vidare med projektet.
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Sedan förra Byabladet kom ut har det
hänt en hel del i Hjärup. Byalaget har
haft sitt årsmöte och så har vi haft en
ganska hetsig debatt om planeringen av
det framtida Hjärup och om den plane-
rade nya skolan.

Byalagets årsmöte
Årsmötet valde som sig bör styrelse för det
närmaste verksamhetsåret och bland de nio
ordinarie ledamöterna och fem suppleanterna
finns två nya, som jag hälsar hjärtligt välkom-
na. Den nya styrelsens sammansättning fram-
går på annan plats i detta Byablad. De avgå-
ende ur styrelsen, Åsa Fridh och Bo Nilsson,
avtackades för det engagerade arbete de lagt
ner i Byalaget. Det skulle varit ytterligare en
som lämnat eftersom jag sedan länge aviserat
min avgång som ordförande. Nu blev det inte så
eftersom jag i sista stund föll för valberednin-
gens och andras vädjanden om att stanna kvar
ytterligare ett år. Jag tackar för förtroendet.

Programmet till Fördjupad
översiktsplan för Hjärup
Kommunens förslag till program för Fördjupad
översiktsplan för Hjärup har mött häftig kritik
på en del punkter och i något fall har denna
kritik också riktats mot Byalaget. Det är därför
viktigt att vi får möjlighet att föra fram den
uppfattning Byalaget har i olika frågor. Det
framgår visserligen av de yttranden vi avgett,
men det är antagligen inte så många som läst
dessa på Biblioteket eller Hemsidan. I detta
Byablad försöker vi därför klargöra Byalagets
inställning i form av kommentarer till de kritiska
synpunkter vi fått ta del av. Läs och återkom
med synpunkter och frågor! Alla inkomna
synpunkter, negativa såväl som positiva, har vi
samlat i en sammanställning, som också finns
att studera på Biblioteket och att ladda ned på
hemsidan.

De frågor som tas upp i kommunens Program
är ju inget nytt. De är resultatet av en lång pro-
cess som började med Forum Hjärup 2001
och som sedan gått vidare med de fyra arki-
tektförslag som var utställda under 2003. Från
Forum Hjärup finns ju en omfattande doku-
mentation som kommunen sammanställt. Det
som därefter hänt har Byalaget informerat om
i sina Byablad och också vid möten med upp-
maningar till alla Hjärupsbor att ge sina syn-
punkter. 

Vårt budskap har varit tydligt: 
”Det är nu vi har chansen att få något gjort i
Hjärup!”. 
Tar vi inte den chansen kommer den nog inte
tillbaka. 

Olika uppfattningar och kritik
Att det finns olika uppfattningar om saker och
ting bland Hjärupsborna är ingen överraskning.

Så är det alltid och så bör det vara. Det är
genom att föra fram olika uppfattningar  i en
konstruktiv dialog som man kan komma fram
till de lösningar som passar så många som
möjligt. När det gäller det aktuella Programmet
medverkade vi till att ordna informationsmöte
den 31/3 och tog också upp frågan på årsmötet
20/4, då vi hade möjlighet att förklara och till-
rättalägga en del missuppfattningar. Däremot
blev kritiken mot Programmet tydligen hätsk
vid ett möte i skolan i slutet av april enligt de
rapporter vi tagit del av. Det var ett möte som
vi i Byalaget inte hade någon aning om och
därför inte kunde delta i. 

Är då kritiken så allmän och kompromisslös
som man kunnat läsa i pressen? Jag tror inte
det. Mycket av den kritik som förts fram rör
faktiskt sådant som det finns lösningar på och
det är ju det som är meningen med att ett för-
slag lämnas ut för synpunkter. Också när det
gäller trafiklösningarna, där kritiken varit skar-
past, tror vi på möjligheterna att komma fram
till en lösning som de flesta kan acceptera.
Enligt min uppfattning har Byalaget fört fram
synpunkter som beaktar mycket av kritiken.
Läs våra kommentarer i detta Byablad och se
om du instämmer! Om inte kanske du ser
möjligheterna till en konstruktiv dialog.

Nu är det som tur är så i det här fallet att det
ännu finns tid att föra fram synpunkter och
att diskutera hur lösningarna skall se ut. Även
om det finns en historik som går tillbaka till
Forum Hjärup 2001 är planeringsprocessen
bara i sin inledande fas. Låt oss göra ett försök
att samla oss till en konstruktiv dialog och att
sen i största möjliga enighet kämpa för bästa
möjliga lösningar för så många som möjligt.
Byalaget är ett naturligt forum för detta. Om
du inte redan är medlem så bli det! Ju fler vi
är desto kraftfullare kan vi agera. 

Konstruktiv dialog
Vi är från Byalaget beredda att medverka till
att få till stånd en konstruktiv dialog om den
fortsatta planeringen av det framtida Hjärup.
För att följa upp de kommentarer vi lämnar i
detta Byablad planerar vi därför ett diskus-
sionsmöte i Skolan efter sommarlovet, preli-
minärt i slutet av augusti. Vi återkommer med
uppgift om tiden. och hoppas att inte bara de
som hittills fört fram sina synpunkter utan
också övriga Hjärupsbor då skall komma och
ge sin syn. Det är som sagt nu vi har chansen
att tycka till..

Det är ingen tvekan om att den kritik som
framförts, i några fall med innebörden att allt
är skit och måste förkastas, kan leda till att pla-
neringsprocessen stannar av och att Hjärup
inte ägnas det intresse från kommunen som
varit meningen. Det är inte obekant att det
finns politiker i Staffanstorp som menar att

man kan lämna Hjärup åt sitt öde eftersom
Hjärupsborna är allmänt gnälliga och förkastar
allt som föreslås. Dessa kan nu få vatten på sin
kvarn. Är det verkligen så att Hjärupsborna
tycker att allt är bra som det är? I så fall har vi
i Byalaget helt missat budskapet. Det stämmer
inte med de uppfattningar som kraftfullt fördes
fram i Forum Hjärup och inte heller med de
som vi i Byalaget får ta del av dagligdags.

Den nya skolan i Hjärup
Under maj månad har planeringen av den nya
skolan fått utstå mycket häftig kritik från tre
forskare vid Lunds tekniska högskola med
Hjärupsbon Helena Bulow- Hube som dri-
vande kraft. Kritiken gäller de miljö-, vind-
och ljusförhållanden som kommer att råda vid
den utformning som skolan fått med en upp-
lyft skolvåning som vilar på tre fristående
byggnadskroppar. Byalaget har tagit del av kri-
tiken och vi har också haft kontakt med kom-
munen för att förvissa oss om att de redovisade
synpunkterna analyseras och beaktas i den
fortsatta planeringen. Byalaget ser det ju som
mycket viktigt att byns invånare engagerar sig
i de frågor som är aktuella. När det gäller skolan
har vi på olika sätt informerat om den pågå-
ende planeringen, som ju pågått ganska länge
och nu är nära den tidpunkt då kommunen
definitivt måste låsa planeringsförutsättning-
arna om skolan skall kunna stå klar till hösten
2006. Det är därför olyckligt att så viktiga syn-
punkter som nu förs fram inte kommit fram
på ett tidigare stadium. Men vi litar på att pla-
nerarna också gör de justeringar som kan krävas
för att tillgodose en bra miljö vid skolan. 

Låt oss hoppas att detta exempel också blir en
väckarklocka för alla i byn att hålla uppsikt över
aktuella Hjärupsfrågor på ett tidigt stadium. Gör
det genom medlemskap i Byalaget, gärna också
genom engagemang i något av våra Intresseråd. 

Nu stundar semestrar och skollov
Byalaget kommer liksom samhället i övrigt att
gå ner i varv under sommaren, dock utan att
helt släppa kontakten med det som sker i byn.
Nästa Byablad lär inte komma ut förrän sko-
lorna börjat igen och därför vill jag och styrel-
sen önska er alla.

EN RIKTIGT SKÖN OCH AVKOPPLANDE
SOMMAR!

Kjell Nilsson

O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T

Redaktör: Tor Fossum
Layout och redigering: Mikael Hellman

Denna utgåva av Byabladet
trycks i 1800 exemplar.
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Kjell Nilsson blev i sista stund över-
talad att ta ytterligare ett år som ord-
förande, Åsa Fridh och Bo Nilsson
avgick efter eget önskemål, och Olle
Möller och Ingemar Persson valdes in
som nya styrelserepresentanter på
Byalagets årsmöte. 

Ordförande:
Kjell Nilsson

Vice ordförande:
Ingegerd Höglund

Margareta Thomasson Stern
Kristina Börebäck 
Olle Möller
Tor Fossum
Helene Lundborg
Christina Rothman
Bo Olsson

Suppleanter:
Lotte Gjörup
Johan Wredin (Kassör)
Annelie Nilsson
Kerstin Ringdahl
Ingemar Persson

Byalagets Råd:
Kultur & Fritidsrådet, 
Gator & Kommunikationsrådet
IT-rådet
Grön & Miljörådet
Service & Äldrerådet
Företagarerådet

Byalagets
nya styrelse 

Byalagets
arbetsgrupper
Arbetar på styrelsens uppdrag med aktuella
frågor. Just nu finns följande grupper, med
kontaktpersoner:
- Informationsgruppen, Tor Fossum
- Järnvägsgruppen, Ingegerd Höglund
- Skolgruppen, Stina Rothman
- Fritidsgruppen, Kristina Börebäck
- Framtidsgruppen, Kjell Nilsson

Vill du göra 
en insats?
Är du sugen på att arbeta aktivt inom ett råd
och / eller tycker du att det fattas något råd?

Kontakta vår rådsansvarige Olle Möller:
olle.moller@komkom.se
0708-99 55 37

Hjärups bibliotek
Öppettider under sommaren fram till 14 augusti:
Mån, tor 10-15
Tis, ons 15-19
Fre stängt
Lör stängt

Uppåkra-utstälningen är öppen... 
...varje torsdag under sommaren från 3 juni till
26 augusti (stängt 24 juni)

Utställningslokalen är öppen  kl. 15.00-17.45
(f d prästgården - vit byggnad bakom kyrkan)
Grävningsplatsen visas kl.18.00. (samling vid
kyrkans parkering).

Mera information om utgrävningarna i
Uppåkra hittar du på Internet på:
www.staffanstorp.se/web/projekt/
uppakra/index.htm 

I maj var hela 360 hushåll medlemmar i Byalaget. Men Byalaget behöver flera
medlemmar och Hjärup behöver fler aktiva boende! 

Att arbeta i byalaget ger dig möjligheter att vara med att påverka din by aktivt i frågor som
berör dig. Byalaget är öppet för medlemmar i alla åldrar, vi söker speciellt ungdomar och
äldre då dessa grupper i dag är underrepresenterade. Finns det en fråga du vill arbeta med
som än så länge inte har något råd, så väntar vi bara på ditt initiativ. Ju flera medlemmar vi
har ju bättre arbete kan vi göra, och större tyngd får byalagets röst i aktuella frågor.

Om du inte har tid eller möjlighet att arbeta aktivt kan du stödja byalagets arbete genom att bli
medlem. Fler medlemmar ger dessutom bättre ekonomi och vi kan genomföra fler arrangemang.
Som medlem får du ta del av Byalagets aktiviteter gratis eller till subventionerade priser.

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll per kalenderår.
Alla över 15 år är röstberättigade vid årsmötet.
Medlemskapet för 2004 gäller fram till årsmötet i april 2005

Anmälan om medlemskap kan göras på biblioteket eller
direkt på vår hemsida: www.hjarup.nu

Inbetalning på 
Postgironr: 372 192-5 eller Bankgironr: 5318-5849.
OBS!! Kom ihåg att uppge ditt namn vid inbetalning så vi vet att det är du som har betalt!!

Medlem nr 400 kommer att uppmärksammas med ett pris!!

Om du är medlem redan, har du kommit ihåg
att förnya medlemskapet efter årsmötet?

Bli medlem i Byalaget

Kultur i byn under
sommaren

Uppåkra kyrka 
öppen varje torsdag 10 juni till 26 augusti kl.15.00 - 20.00

Möjlighet till rundvandring och enkel servering
Kl.19.00 ”Musik och bön i Helgedom”



Byalaget förklarar sina ställningstag-
anden i frågor som väckt kritik:

Hjärups centrum bör ligga vid stationen!
- Ett centrum i en tätort som Hjärup formas
inte av affärer utan av den administrativa och
kulturella servicen. En del finns faktiskt redan
i vårt centrum: Skola, förskola, bibliotek, för-
samlingsgård, scoutgård, idrottsplats, idrottshall,
jourläkarcentral, pizzeria, bykrog, livsmedels-
butik. Byalaget driver krav på ytterligare service
såsom apoteksfilial, uttagsautomat, samlings-
lokaler för musik och teater, möteslokaler,
kommunfilial för information och rådgivning,
m.m. Med hänsyn till det som redan finns är
det inte realistiskt att ett sådant administrativt
och kulturellt centrum förläggs någon annan-
stans än i Hjärups nuvarande centrum. Däremot
ser vi det inte som realistiskt att Hjärups

centrum också skall utvecklas till ett stort
affärscentrum. Att där måste finnas en livsme-
delsbutik anser vi som självklart och med fler
boende och mer aktiviteter i centrum bör
underlaget öka för kommersiell service. I övrigt
ser också vi stationsområdet som lämpligt läge
för en större livsmedelsaffär. Ytterligare några
mindre affärer och verksamheter där och inne
på Jakri-området är bara ett plus. 

Hjärups centrum är bra som det är!
- Om det är en dominerande uppfattning
bland Hjärupsborna att så är fallet har vi i
Byalaget missuppfattat situationen. Krav på
förnyelse av centrum uttrycktes mycket starkt
från det stora antal Hjärupsbor som gav sin
syn på byn under Forum Hjärup 2001, då hela
planeringsprocessen om Hjärups framtid star-
tade. Sedan dess har kritiken mot centrum
ständigt upprepats: Det är skräpigt, tråkigt,
ödsligt och utsatt för skadegörelse. Byalaget
har fört fram önskemål om en viss förtätning
med bostadsbebyggelse, helst med insprängda
mindre verksamheter för att råda bot på dessa
problem. Att fler människor bor och rör sig i
området stärker underlaget för olika typer av
service. Vi önskar oss också en varierad och
spännande arkitektur, som i kombination med
trevlig utemiljö inbjuder till att vistas i området.

Det får inte byggas fler bostäder i centrum!
- Fler boende i centrum ger ökat underlag för
servicen och minskar riskerna för skadegörelse.
Seniorboende och servicelägenheter bör ingå
eftersom det kan förväntas ett ökat behov av
detta när äldre Hjärupsbor vill lämna villabo-
endet. Det är denna kategori som har störst

behov av nära tillgång till byns serviceutbud.
En väl utformad bebyggelse bidrar också till
en trevligare miljö. Staffanstorps centrum
genomgick den utvecklingen för ett antal år
sedan med mycket lyckat resultat och även om
Hjärup inte kan jämföras med centralorten så
kan man ändå se vissa paralleller.

Idrottsplatsens grusplan får inte röras!
- Byalaget vill på alla sätt stödja Idrotts-före-
ningens verksamhet, som är så viktig för
ortens ungdom och skapar så många kontakt-
möjligheter. Men samtidigt är det viktigt att
Hjärups centrum utvidgas och får nära kon-
takt med den nya skolan, som kommer att
innehålla viktiga servicefunktioner som bibli-
otek, samlingslokaler, kafé etc. Vi anser samti-
digt att idrottsplatsen idag har problem med
tillfart och parkering. Dessutom finns inget
utrymme för kompletterande idrottsverksam-
heter, som kommer att behövas när folk-
mängden dubbleras. Byalaget har därför för-
sökt hitta lösningar som ger idrotten större
möjligheter att utveckla sin verksamhet.
Eftersom idrotts-verksamheten är så central
för Hjärup anser vi att anläggningen också i
fortsättningen skall ligga centralt i byn, i
anslutning till centrum och nya skolan. Vårt
förslag är att idrottsplatsen flyttas till området
närmast öster om nya skolan. Där kan en ny
toppmodern anläggning skapas med såväl
grusplan, gräsplan och konstgräsplan, idrotts-
hall och andra kompletterande aktiviteter. 

Genom att flytta idrottsplatsen får man
mycket större frihet att utforma Hjärups
centrum på ett attraktivt sätt. Den nya skolan
och idrottsanläggningen i det nya läget blir en
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Så här tycker Byalaget
om förslaget till program för fördjupad översiktsplan för Hjärup

Bilden är tagen under UIFs match mot Teckomatorp fredag 11 juni. De Gröna
vann med 3-1 och ligger på 3 plats i div 6 nu innan sommaren, med alla
möjligheter att klara en kvalplats till div 5. 

Idrottsplatsen bör i fortsättningen ligga centralt i byn, men kan flyttas
till tomten bredvid nya skolan. Det ger möjligheter för expansion av
anläggningarna och en sammanhållen grönstruktur i det utvidgade
centrum från centrumgården till nya skolan.

Det är viktigt att bevara båda gamla kulturhistoriska byggna-
der och de trädsamlingar som anger var de gamla gårdarna i
byn har legat. På bilden ser vi träden kring gamla skolan som
skymtas i bakgrunden. Byalaget vill att kommunen skall ta sitt
ansvar och sanera byggnaden för det mögel som har uppstått
i samband med felaktig renovering och bristande underhåll så
att huset igen kan bli en resurs och samlingspunkt i samhället.



naturlig del av ett utvidgat Hjärups centrum.
Man kan också få plats med ett generöst park-
stråk, som binder samman grönområdet vid
Centrumgården med grönområdet vid nya
skolan.

Miljön vid den befintliga skolan med skolgården,
scoutparken, lekplatsen och kullen får inte
röras! Dessutom måste skolan ha kvar
grusplanen!

- Det är viktigt att värna om de kvaliteter
som ligger i den befintliga miljön runt skolan.
Genom att flytta hela idrottsplatsen skapas
större möjligheter att planera ett utvidgat
centrum. Det innebär bl.a. att skolan kan ha
kvar de viktiga lekytorna. En grusplan för
bollspel och idrott bör finnas kvar, men denna
behöver inte för skolans behov vara så stor
som den som nu finns. Vi anser också att det är
viktigt att ha scoutverksamheten kvar i centrum
men inte nödvändigtvis i befintlig byggnad.

Inga fler tillfarter till Hjärups centrum!
- Byalagets grundprincip för trafiken är att
Hjärup skall förbli ett samhälle, där gång- och
cykeltrafik prioriteras , och där biltrafiken är
så sparsam som möjligt. Stommen i trafik-
strukturen måste därför vara ett samman-
kopplat nät av gång- och cykelvägar, med
kopplingar utåt mot Alnarp, Lomma, Lund
och Staffanstorp. Detta innebär också att
gång- och cykeltrafik inom Hjärup skall ha
företräde vid korsning med biltrafik. 

Vi har krävt att hastigheten inom tätorten
skall vara begränsad till 30 km/h, på  vägarna
runt samhället till 50 km/h. Vi menar också
att enbart vägskyltar inte räcker för att dämpa
trafikrytmen. Alla gator och vägar måste ha en
utformas så att de inte inbjuder till att över-
skrida hastighetsgränserna.

Det har skett en kraftig utbyggnad av nya
områden sedan centrum byggdes. Då Fredriks
väg anlades som enda tillfart fanns i stort sett
ingen bebyggelse norr om Hjärups centrum.
Med de nya bostadsområden norrut och de
ytterligare områden som kommer att bebyggas
i nordost, och när man tar hänsyn till den nya
skolan och idrottsanläggningen i det nya läget

anser vi det uppenbart nödvändigt med fler
tillfarter mot centrum. Vi anser däremot inte
att den föreslagna vägstrukturen i planpro-
grammet är acceptabel utan vill ha en bättre
analys av behoven. Tillfarter bör förläggas till
gator som inte har bostadsbebyggelse med
entréer mot gatan. Detta innebär att flera av
de i programmet föreslagna tillfarterna inte
bör komma ifråga.

Genomfart i centrum är oacceptabel!
- Byalaget har lagt ner mycket möda på denna
fråga, och diskuterat ingående med arkitekterna
som föreslagit att man skall låta biltrafik ”sila”
genom centrum på s.k. gårdsgator. Vår slutsats
är att man bör göra så men i mycket begränsad
omfattning. Detta inryms i det krav vi ställt på
en mer genomarbetad trafikstruktur. Vi har
också sagt att de kritiska synpunkter som förts

fram gör det nödvändigt för kommunen att
visa upp hur det kan se ut i praktiken så att
man kommer fram till en lösning som kan
accepteras av flertalet bybor.

Ett exempel: Det kan te sig onödigt krångligt
för en som varit vid nya skolan eller nya
idrottsplatsen med bil och också skall till
området vid centrumtorget att tvingas köra ut
till Väståkravägen, runt byn och in på Fredriks
väg. Att kunna ”snirkla” sig fram mellan de
båda platserna verkar smidigare. Den sam-
manbindande gatubit som behövs, måste
utformas med de förutsättningar som gäller
för s.k. gårdsgata, d.v.s. trafik på de gåendes
villkor med max hastighet 7km/tim. 

Det behövs knappast mer än en sådan för-
bindelse i nord-sydlig riktning mellan nya sko-
lan/idrottsplatsen och nuvarande centrumom-
råde. Den ytan som frigörs vid en flytt av
idrottsplatsen ger möjligheter att välja en
lämplig sträckning. Anläggande av en gårdsgata
är inte oåterkallelig. Om det skulle visa sig att
vi Hjärupsbor inte kan utnyttja gårdsgatan
med det ansvar det kräver finns möjligheten
kvar att stänga av förbindelsen. 

Trastvägen, Klockaregårdsvägen, Lars väg och
Ämnesvägen får inte bli tillfartsgator mot
centrum! Åttevägen får inte användas för
”genomfartstrafik”.
- Byalaget delar dessa uppfattningar. Det finns
alternativa möjligheter att dra tillfartsvägen
omedelbart öster om Ämnesvägen. De förut-
sättningar för friare planering som skapas
genom flyttning av idrottsplatsen gör det möjligt
att dra en gårdsgata inne på det område som
nu är idrottsplats. Åttevägen kan då med för-
del reserveras för gång- och cykeltrafik.

Kjell Nilsson
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Korsningen gång- och cykelväg av Klockargårdsvägen.
Visste du att det här fanns en gångtunnel under vägen
som byggdes vid då man var rädd för att det skulle bli
för mycket trafik och en farlig korsning. Tunnelen fick
stängas då den blev ett skråpigt tillhåll, och det ända
som syns i dag är betonglocken på varje sida av över-
gångstället där blomlådorna står.

Fredriks väg är den enda infarten till dagens centrum. På den
tiden det bestämdes var det knappt någon bebyggelse norr
om centrum. Byalaget tycker att infarterna till centrum, hur
många dom nu än blir, bör utformas på ett annat sätt som
anger en långsam trafikrytm.



Hjärups nya skola har varit i fokus i
media den sista tiden. Både NO-salar
och utformningen av skolan har kritiserats.

NO-salar
– Den nya skolan kommer givetvis i alla avse-
enden att försöka skapa bästa förutsättningar
för att kunna ge en kvalificerad undervisning,
berättar Bernt Strömgård projektansvarig hos
kommunen. – Det har talats mycket om NO-
salar i samband med planeringen av skolan.
Det har bl.a. ifrågasatts om naturvetenskapliga
ämnen kommer att få de förutsättningar som
fordras för att kunna leva upp till läroplanen.
– Det planeras fem NO-salar!  I en av dessa finns
dragskåp, som används i kemiundervisningen.
Vi har försäkrat oss om att NO-salarna kommer
att vara tillräckligt dimensionerade. Den NO-
sal som har dragskåp ligger i bottenplanet,
medan övriga är förlagda till det övre planet.
Ljus och vind
Hjärupsbon Helena Bülow Hübe som är
expert på dagsljus och vind på LTH, har kraft-
fullt agerat mot den tänkta designen. Och
hävdat att flera förhållanden vid projektet är
så graverande att skolan i den tänkta designen
inte bör byggas. Kritiken gäller de miljö-,
vind- och ljusförhållanden som kommer att
råda vid den utformning som skolan fått med
en upplyft skolvåning som vilar på tre fristå-
ende byggnadskroppar. 

Byabladet frågade arkitekten, Mikkel Beed-
holm från det danska arkitektföretaget KHR
om detta och de övriga tankar bakom skolan. 

– Det är svårt att förhålla sig till denna kritik,
svarar Beedholm. Det man har kritiserat är en
skiss på en byggnad där programmet för inne-
hållet har varit under bearbetning.

– I alla projekt tar vi utgångspunkt i platsen
huset skall stå på, det är grundläggande innan-
för arkitekturen att beakta dagsljus och vind.
Vi har velat skapa möjligheter för utblick ifrån
och insyn till skolan och låta marken vara till-
gänglig. Tomten ligger på slätten, och det blå-
ser mer eller mindre kontinuerligt här. Vi
kommer att ta hänsyn till vind genom bl. a
den geometriska utformningen av byggnads-
kropparna.

– Byggnaden har mycket glasade ytor i de tre
delar som den överliggande byggnaden vilar
på. T ex är det ett glasat fält under taket längs
hela den planerade gympasalen. Biblioteket
och andra funktioner vänder sig in mot de
centrala delar under den upplyfta byggnaden.
Intrycket kommer att bli ett annat än det som
har framkommit i modellen baserat på den
ursprungliga skissen. Det har varit viktigt att få
in så mycket dagsljus som möjligt.

– Hela skolan skall byggas så miljöriktigt som
det går, t ex med tanke på den naturliga ventil-
ation som gör att man slipper störande fläktljud
i klassrummen, avslutar Mikkel Beedholm.

Bernt Strömgård beklagar att Helena Bülow-
Hübe inte ville hjälpa till i det fortsatta arbetet.

– F.n. pågår projekteringen. En reviderad
skiss håller på att färdigställas. Skissen avviker
en del från det tidigare presenterade materialet,
men behåller den gestaltningsidé som hela

tiden varit bärande. Genom att ytan reducerats
har ljusförhållandena väsentligt förbättrats.
Arbete med att optimera lokalytorna utifrån
vilka funktioner som skulle inrymmas har
pågått under våren. Under projekteringen prövas
naturligtvis många olika metoder för att nå
den bästa lösningen, försäkrar Strömgård. 

– Det innefattar ljus- och vindförhållanden
men också energiförsörjningen. Att använda
Solceller är något som vi f.n. prövar. När det
gäller vindförhållandena har vi anlitat särskild
expertis.

Skolan kommer att presenteras på biblioteket i
slutet av augusti
– När den nya skissen föreligger räknar vi med
att kunna ställa ut en presentation på biblioteket.
Vi måste samtidigt komma ihåg att detta inte
bara är en skola utan ett hus för alla i Hjärup,
avslutar Strömgård. Och intervjuaren håller
med om det senaste, skolbyggnaden kommer
att bli en levande resurs för hela samhället,
med aktiviteter både dag och kvällstid.

Tidplan 
Ulla Nordström BM Arkitekter kommer att
vara den svenska arkitekt som tillsammans
med designarkitekten KHR svarar för det arki-
tektoniska arbetet. Projekteringen ska vara
avslutad i oktober 2004 och därefter kan för-
frågningsunderlag lämnas ut. Beslut om
anbud i februari 2005, byggstart sker i mars
2005 och byggnaden beräknas stå färdig i juni
2006. Skolstart sker i augusti 2006.

Tor Fossum
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Hjärups nya skola

Här skall den nya skolan ligga



Dessa viktiga frågor bör behandlas
bättre i den nya översiktsplanen över
Hjärup:

- Grönområden och rekreation
Grönområden i anslutning till boendet är av
största betydelse för hälsa och livskvalitet.
Vi vill ha en struktur som är frikostig med
parkmiljöer, sammanbundna grönstråk och
välkomnande gröna entréer, allt för att fram-
häva Hjärups identitet som ”Den gröna byn”.

Byalaget driver också krav på att mark skall
avsättas till grönområden för allmänheten
vid exploatering av nya bostadsområden, och
att regnvatten skall tas omhand lokalt som en
resurs för gestaltningen av grönområdena.

Idéerna om ett rekreationsområde norr om
Väståkravägen ser vi som ett välbehövligt
bidrag till rekreationsmöjligheterna i Hjärups
närområde. Samtidigt är det viktigt att be-
hålla det öppna jordbrukslandskapet som
ger Hjärup sin karaktär.

- Arbetsplatser
Byalaget arbetar aktivt för ett levande sam-
hälle genom att kräva att man också skall
planera för verksamheter och arbetsplatser,
inte bara bostäder. Det finns redan verk-
samheter, som kan behöva lämpliga lokaler,
och dessutom bör Hjärups goda läge kunna
locka bybor och andra att starta nya företag.
Som lämpliga platser för mindre verksam-
heter har vi i våra skrivelser pekat på områ-
dena i centrum och kring stationen. Det
skulle bidra ytterligare till ett aktivare
centrum och öka underlaget för service i byn.

- Kultur och äldre bebyggelse
Byalaget ser det som mycket viktigt att stärka
och bevara historiska stråk och äldre bebyg-
gelse. Och att stärka och bevara de trädsam-
lingar, som står kvar på platser för gammal
gårdsbebyggelse, t.ex. Scoutgården i centrum
och vid Gamla skolan. Vi driver också frågan
om att förverkliga det upplevelsecentrum som
diskuterats i samband med utgrävningarna
vid ”Gamla Uppåkra”. Jakris ”Hansaby” har
genom sin intressanta bebyggelse redan fått
stor uppmärksamhet och drar till sig många
besökande. Hjärup har faktiskt förutsätt-
ningar att bli intressant för kulturturismen. 

Framtidsgruppen

Byalaget tycker
också att...

Byalaget önskar mera natur och grönområden i byn. Dammen
bakom Centrumsgården är ett bra exempel på hur det kan bli när
man tar hand om regnvattnet lokalt och öppnar upp kulverterade
vattendrag. Visste du att det finns både fisk och grodor i dammen?

A
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Byabladet och Byalaget behöver ekonomiskt
stöd, både för att kunde fortsätta ge ut en
lokaltidning som distribueras gratis till alla
hushåll och arrangemang av aktiviteter i byn.
Byalaget välkomnar både sponsring och
annonser i Byabladet och på hemsidan.

Du når ut till alla hushåll ibyn, ca 1600
totalt, för en rimlig kostnad. 

Ta kontakt med oss på tel 46 47 14 eller
e-post: info@hjarup.nu så kan vi diskutera
möjligheterna inför höstens utgivning.

Annonsstorlek upp till 1/4 sida per annons.

Annonsera!



www.h ja rup .nu

Järnvägen genom Hjärup!
Vi i Järnvägsgruppen vill att Hjärups-

borna  tycker till om angelägna järnvägs-
frågor. Därför upprepar vi de punkter som
vi känner är viktiga att driva gentemot
Banverket:

Barriäreffekter, visuellt och bullermässigt
utifrån olika byggalternativ;
- 4 meter högt plank (järnväg i markplanet)
- 2 meter högt plank (nedschaktad järnväg, 1,5
- 5.5 m, mellan Lomma- och Vragerupsvägen)
- tunnel (jfr diskussionen i Åkarp)
Vi anser att en fullt nedschaktad järnväg är det
enda alternativet.

Säkerhet, - miljöfarligt gods och olycksrisker 
Vi står fast vid behovet av ett yttre godsspår.

Vibrationer och magnetfält
Vi anser att vibrationernas påverkan bör utredas
ytterligare.

Stationsområdet 
Vi anser att arkitektförslaget med överdäckning vid
station bör utredas ytterligare.

Vi kräver att den fördjupade översiktsplanen
skall ange lösningar såväl för helt nedschaktad
järnväg som för järnväg i markplanet, där en
nedschaktad järnväg skall vara huvudalternativ.
Det eliminerar barriäreffekten mellan Hjärups
östra och västra delar, ger smidiga kommunika-
tionslösningar samtidigt som bullerproblemen
radikalt begränsas.

Vid ett möte med Banverket i Hjärup den 29/4
fick vi ta del av aktuell planeringsprocess.  Under
hösten (preliminärt oktober) blir det efter Läns-
styrelsens godkännande av den reviderade Miljö-
och Konsekvensbeskrivningen, en utställning av
utredningsresultatet i Hjärup. Ett allmänt möte
i Hjärup med Banverket och kommunen, en

enkät till Hjärupsborna och en Virtuell Reality
film om alternativen med ljudillustrationer
kommer att bli höstens informationsinsatser.

Som svar på våra frågor och övrig information
från mötet den 29/4 kan noteras:
- Att tidsplanen i nuläget innebär byggstart år

2009 och med en byggtid på ca 4 år
- Att det troligen blir utbyggnad med 4 spår 

genom Hjärup för att täcka kapacitetsbehovet
- Att man är försiktig med att uttrycka vilket 

byggalternativ som kommer att förordas 
- Att det känns svårt att påverka godstrafiken

men på lång sikt kan det bli ett yttre godsspår
- Att banverket har svårt att påverka typ av 

lok och vagnpark 
- Att det gjorts vibrationsmätningar på Jakri-

området, men eventuella åtgärder besvarades
svävande

- Att Banverket gjort en utredning angående 

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen. 
Rapporten finns på Hjärups bibliotek

- Att stationsområdets utformning ej diskuterats.
Frågan blir aktuell när man bestämt vilket 
alternativ som ska gälla. Detta tillhör detalj-
planearbetet där kommunen är involverad 
liksom Hjärupsborna

- Att kommunens ställningstagande har stor 
betydelse

- Att bullerdämpande åtgärder NU är svårt att
få förståelse för

Vi har dessutom tagit del av en utredning som
gjorts av Burlövs kommun ”Vägval för SV
Skåne – konsekvenser av en öppen respektive
täckt breddning av järnvägen genom Åkarp”. 

Hör gärna av dig till Byalagets järnvägsgrupp!!
tel 040-465482 ingegerd.hoglund@spray.se

Ingegerd Höglund

Järnvägens utbyggnad är en nyckelfråga för
Hjärups utveckling. En utökning från 2 till 4
spår är på gång. Byalaget kämpar för att det
bara skall bli 3, att det sista spåret skall bli ett
yttra godsspår, och för att järnvägen skall grävas
ned så att vi kan få ett naturligt samband mellan
den östra och västra delen av Hjärup (och
samtidigt lösa bullerproblemen)

Ett byalagsarrangemang i samarbete
med Staffanstorps kommun.

Vem kan vara med? Alla mellan 0 - 100 år.
Vad kan du göra? Sjunga, spela, dansa, stand
up komik, mima, fler förslag ….. 
Scenen ställs på backen framför lapptäckets
förskola eller om det spöregnar så stannar vi
inne i idrottshallen. 

SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN:
FREDAG DEN13 AUGUSTI
NÄR HÄNDER DET? JO LÖRDAG
DEN 21 AUGUSTI
HUR ANMÄLER DU DIG? RING FRI-
TIDSGÅRDEN SKÅNINGEN 046–25 11 69

Eller byalagets e-postlåda: byalaget@hjarup.nu

Byalagets filmklubb visade våren sista
filmer söndagen den 13 juni. 

Vi har haft en många trevliga besökare, poppat
massor av popcorn och avnjutit mycket film
tillsammans. Vi ser fram emot fler önskemål
när det gäller filmer inför höstens visningar.
Kommunen har lovat att köpa in en ännu
större filmduk än den vi har idag, Jippie!!!! 

Skriv på vår hemsidas forum eller skicka en
e-post till filmklubben_hjarup@hotmail.com. 

Vi som har jobbat med filmklubben under
vintern och våren önskar alla en skön sommar
med mycket bad och vila. 

Sikta mot stjärnorna Byalagets filmklubb


