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Hjärups Byalag
är positiva till tillväxt

Det är viktigt att bevara miljön kring skolan med de lekytor som
finns vid scoutgården och lekplatsen med kulle och buskage.

En sammanfattning av Hjärups Byalags
synpunkter på förslaget till en fördjupad
översiktsplan för Hjärup.
Hjärups Byalag är positiva till tillväxt och
utbyggnad av Hjärup. Däremot tycker vi inte
att invånarantalet ska fördubblas på 10 år utan
utbyggnadstakten bör justeras ner. Vi är inte
överens med kommunen var expansionen ska
ske och därför har Byalaget bjudit in till en
arbetsgrupp som har arbetat fram ett alternativt förslag som visar att man kan få in ungefär det antal lägenheter kommunen vill bygga,
men med utgångspunkt att bevara Hjärups
kvaliteter och förstärka dessa. Se förslaget på
vår hemsida www.hjarup.nu
Byalagets utgångspunkter för arbetet med
översiktsplanen är:
Hjärups östra och västra sida med sina helt
olika kvaliteter måste knytas samman
Trafikplanering på gående och cyklandes
villkor
Hjärup, den gröna byn - bevarande och
förstärkning av grönstruktur
Hjärup - en by för alla i hela livsspannet,
m a o bostäder för både unga, äldre och
funktionshindrade

Järnvägen
Byalaget arbetar för en nedsänkt järnväg då vi
anser att detta är den enda acceptabla lösningen
för att minimera barriäreffekten mellan östra
och västra sidan. Dessutom kan man utnyttja
ytan ovan mark i större omfattning för etableringar av service och verksamheter.
Trafik
Den föreslagna trafikstrukturen bör omarbetas
och utgå ifrån befintlig struktur, enligt grundprincipen att gång och cykelvägar till skolorna
korsar så få bilvägar som möjligt. Byalaget vill
inte ha trafik i centrum.
Centrum och grönytor
Byalaget vill utveckla Hjärups centrala delar
som ett centrum för kultur och service. Här
finns redan skolorna, förskolor, församlingshem, scoutverksamhet, vårdcentral, idrotten
och uppvuxen grönska. En viss förtätning kan
dock ske men den öppna gröna strukturen bör
bibehållas och förstärkas med flera funktioner.
Det är viktigt att bevara miljön kring skolan
med de lekytor som finns vid scoutgården och
lekplatsen med kulle och buskage. Vi vill även
att den befintliga skolan får tillgång till en
mindre grusplan för bollspel. Det är också vik-
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tigt att bevara växtligheten kring nuvarande
idrottsplats, träden mot nya skolan ingår
bland annat som en viktig del av skydd mot
vindar.
Idrottsplatsen
Byalaget förespråkar en flytt av idrottsanläggningen, dock inte till Skånebyn. Vi föreslår en
central placering vid nya skolan för att på så
sätt bilda ett nytt sammanhängande grönstråk
från nya skolan i riktning mot Uppåkra kyrka.
Genom att flytta idrottsplatsen möjliggör vi
ytor för framtida kompletteringar för andra
idrottsaktiviteter och samtidigt får vi en bättre
trafiksituation.
Slutsats
Planen bör omarbetas utifrån de ovan nämnda synpunkterna. Hjärups Byalag begär att en
återkopplande planeringsprocess genomförs
med utgångspunkt i dagens situation och
kommunens förslag som en återkoppling till
Forum Hjärup som startade förankringen av
planeringsprocessen. Deltagare: intressenter,
representanter för boende och lokala organisationer, tjänstemän och politiker.

Fler arrangemang på gång…
Året är snart slut men Byalaget har
några fler arrangemang på gång…

Är du
medlem?
Hjärups byalag är partipolitiskt och religiöst
obundet och verkar för att Hjärupsbornas
intressen tillvaratas. Vi hoppas att du vill
stödja oss i vårt arbete för Hjärups framtid.

17/11

Bokcirkel:
Träffas var 6:e vecka och diskuterar en bok
under ledning av Lena Wenhov. Information
finns på bibliotekets anslagstavla.

Whiskyprovning med Susanna Söderling.
UIFs lokal kl 19.00. Vi testar olika sorters
whisky till självkostnadspris.
Bindande föranmälan på bibliotekets anslagstavla senast den 3 nov.

Hjärups teatergångare:
Går gemensamt på Hipp eller Intiman i
Malmö. Information finns på bibliotekets
anslagstavla.

29/11
Samtal om böcker med Christina Odenhammer.
Biblioteket Hjärup kl 19.00.
Inträde: medlem gratis, övriga 20 kr.
17-18/12
Julmarknad på Jakriborg kl. 13:00-18:00.
Medverkande bl.a. Hjärups Byalag, UIF och
Uppåkra scoutkår som kommer att gå Lucia
kl. 17:00 båda dagarna.

Stavgång:
Träffas vid Tempo i Hjärup tisdagar och torsdagar kl. 09.30.
Flertal arrangemang i samarbete med
Staffanstorps kommun, Kultur och fritid
Välkomna till
våra arrangemang!

Om du inte redan är medlem kan du sätta in
100 kr på Postgiro 372192-5 eller Bankgiro
5318-5849. Om du har några frågor angående
medlemskap kan du kontakta Heléne
Lundborg, helene@inbox.se
Styrkan i Byalaget ökar ju fler medlemmar
vi har!
Vill du arbeta aktivt i något av våra råd så
kan du anmäla dig till Rolf Olsson, som är
rådsansvarig, e-mail: olssonrolf@swipnet.se
Redaktör: Tor Fossum
Layout och redigering: Mikael Hellman

Vi ser fram emot ditt engagemang!
Med Vänliga Hälsningar
Hjärups Byalag

Denna utgåva av Byabladet
trycks i 1800 exemplar.
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