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Angående Stationsbyggnaderna i Hjärup
Det är många Hjärupsbor som är oroliga över vad som ska hända med de gamla
stationsbyggnaderna i Hjärup. De står nu sedan en tid tillbaka tomma efter att ha lösts in av
Trafikverket. Hur länge undrar många.
Utbyggnaden till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv har ännu inte påbörjats eller ens fått
klartecken med tillåtlighet från regeringen. Detta är inte bra för de aktuella byggnaderna.
Byggnader måste kontinuerligt underhållas för att överleva. Redan nu har en takpanna lossat
och blir inte detta åtgärdat kan byggnaden snabbt förfalla.
Efter telefonkontakt den 4 februari med Åke Holm på Trafikverket framgick att verket inte är
intresserade av byggnaderna och inte heller kommer att använda dem till något. Störningar
under byggtiden gör dem dessutom olämpliga att använda för att vistas i under denna tid.
Några planer på att de ska rivas finns inte men vad händer tills de är brukbara igen?
Det framgick att Trafikverket gärna ser att husen löses in av Staffanstorps kommun i utbyte
mot mark som kan behövas vid byggandet av nya vägar kring det nya stationsområdet.
Nu undrar vi i Byalaget hur långt dessa planer gått och hur man i fortsättningen ser på
bevarande av dessa kulturhistoriskt intressanta byggnader. I Hjärup behöver man ta hand om
sin historia och därmed gamla minnesvärda byggnader. Stationshuset ser vi som mycket
lämpligt till Byahus, aktivitetshus och samlingsplats för de boende i alla åldrar, kanske i
kombination med fritidsgård för våra ungdomar som bara har några kvadratmeters yta i
Hjäruplundsskolan som de kan kalla fritidsgård.
Det är viktigt att stationshusen inte rivs, utan kan utgöra ett fundament till det blivande
stationskomplexet. Det finns inget som utstrålar ordet ”järnvägsstation” som de gamla
byggnader som byggdes för mer än 100 år sedan för att signalera stationssamhälle och
framtidstro. Vi ser som skräckexempel på vad som hände med gamla byskolan.
Hur tänker ansvariga i Staffanstorps kommun agera för bevarandet av stationsbyggnaderna?
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