Gällande diskussion kring Åttevägen och Scoutparken
Planförslaget från år 2005 om att bygga 400 bostäder i centrala Hjärup, för att bland annat kunna
förbättra servicen i samhället och med tillåten genomfartstrafik i 10 km, väckte starka protester.
Kommunen minskade antalet bostäder och i den fördjupade översiktsplanen Hjärup06 hade
tillåten genomfart tagits bort och antalet bostäder minskats till 315:
115 I Gamla Centrum och Scoutparken.
105 Enfamiljshus på Gröna Idrottsplatsen.
95 Blandade bostäder vid Tågvägen.
Detta var inte godtagbart tyckte Hjärupsborna och gick vidare i sina protester. Kommunen höll i
diskussioner med många remissinstanser och engagerade, däribland Byalaget, Hem o Skola, UIF
med flera där man har informerat och haft samråd om sina planer att bygga. Detta ledde till att
kommunen återigen sänkte antalet bostäder och stoppade byggnationen av scoutparken
49 Seniorlägenheter i Gamla Centrum.
64 Enbostadshus på Idrottsplatsen.
24 Lägenheter i två Flerfamiljshus.
12 Enfamiljshus vid Tågvägen.
Sammanlagt 149 bostäder i attraktiva tågstationsnära områden. Det vill säga en minskning med
63% till att bebygga med enbart 37% av det ursprungliga bostadsplanen för området.
Fritt Ur minnet från en styrelsemedlem från 2010:
Vid en rundvandring i februari 2010 tillsammans med styrande politiker, ansvariga tjänstemän,
representanter från Byalaget och Hem & skola diskuterades vilka områden i centrala Hjärup
som skulle kunna bebyggas i framtiden. Som sagts många gånger är detta inte en
överenskommelse om vad som exakt skulle byggas utan ett underlag för kommunens
plantjänstemän att arbeta vidare på. Det väsentliga i det läget var att få bättre proportioner på
bebyggelsen i Hjärups gamla centrum och att behålla den ”gröna” Scoutparken.
Träffarna protokollfördes inte eftersom det inte var några officiella möten utan de var till för att
föra fram Hjärupsbornas synpunkter så tidigt som möjligt i planprocessen.
Initiativen till träffarna togs från båda håll enligt minnesbilden från en dåvarande
styrelsemedlem.
Den nuvarande styrelsen väljer nu att gå vidare i den här diskussionen och blicka framåt.
Byalaget hoppas härmed slippa att svara på fler frågor om hur processen kring Åttevägen har
drivits. Vi stödjer nuvarande översiktplan för Hjärup.
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