
Sammanställning av synpunkter på vad parken i Hjärup kan innehålla 
 

 

• Belysning, parken kändes levande eftermiddag/ kväll fram till mörkret slog till 

• Lekplats, locka dit småbarnsfamiljer så blir parken mer levande. 

• Utegym 

• Stor lekplats med lekmöjligheter för både de allra minsta till de lite äldre barnen. 

Gärna i likhet med den lekplats som nu byggs vid sockerbruksområdet i Staffanstorp. 

Någon form av tema på lekplatsen hade varit trevligt. Tex ”djur och natur”, eller 

varför inte ”Järnåldern”  iom utgrävningarna i Uppåkra.  

• Bra möjligheter till picnic. Fasta bord och bänkar samt grillmöjligheter. 

• Kombinerad plaskdamm och skridskobana. Det finns en sådan i exempelvis Folkets 

Park i Malmö, vilket lockar till lek och rörelse både på sommaren och vintern. 

• Möjligheter till ett litet kafé/glasskiosk. Förslagsvis ett enkelt ställe som ev bara är 

öppet på sommaren och drivs av daglig verksamhet eller skolungdomar i kommunal 

regi.   

• Ett starkt önskemål från min och många andras sida är att det inrättas en rejäl 

hundrastplats i parken. 

• Besök Botaniskan i Lund, Slottsparken i Malmö och Alnarpsparken och hitta 

stämningen  där, bland träd och buskage. Dvs plantera inte bara de vanligast i Sverige 

förekommande parkträden och buskarna utan oxå lite ovanliga växter som näsduksträd 

med flera. Men oxå få en lite lokalt komponerad samling träd och buskar. 

• Titta på de olika träden och buskarnas färg över året så att allt inte bara är grönt i olika 

schatteringar utan att ögat oxå kan få sitt.  

• Plantera fruktträd och i buskagen sätta in bärbuskar som vinbär, hallon och krusbär så 

att Hjärupsbarnen kan plocka lite frukt och bär. (De nya hustomterna i Hjärup är ju 

inte särskilt stora och kan inte rymma allt.) 

• Små odlingslotter för barnen skulle kunna vara bra. Som skolprojekt. Se Slottsparken i 

Malmö. Med kanske fruktträd i ring runt om odlingslotterna? 

• Plats för skolornas friidrottundervisning. Gärna på flera platser eftersom vi nu har 

ganska många skolklasser i Hjörups skolor. Dessa platser skulle finnas nära respektive 

skola så att inte lektionstiden gick till förflyttningar utan det skulle vara enkelt för 

idrottslärarna att gå utanför skolbyggnaden och ha undervisning. 

• Skall finnas sådana växter och träd som gynnar insekter och därmed förekomsten av 

olika fåglar i området. 

• Biologilärarna i Hjärup skulle få vara med i planeringen så att parken planerades så att 

det underlättade/möjliggjorde att den kan vara en del i deras undervisning. 

Utelektionssal. 

• Man ska kunna donera pengar till att köpa in bänkar och träd  och få sitt namn på 

bänken eller trädet. Lokal anknytning. 

• BMX banan, som  togs bort borta vid Hjärupslundsskolan, ska återuppbyggas i den 

nya parken. 

• skateboardpark i betong 

• Linbana 

• Offentlig konst 

 

 


