Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen

Hjärup den 26 november 2021
Kommunstyrelsen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
Synpunkter på detaljplan för del av Hjärup 22:3 m fl – Västerstad Etapp 1, Hjärup –
Staffanstorps kommun.
Rekreationsområde
Vi ser två definerade parkområden, Sibiriska parken och Traversparken. Byalaget vill se
planerad rekreation för dessa områden, tex lekpark, joggingspår, utegym, eller liknande.
Den hundrastgård som anlagts vid Hjärups Park känns något underdimensionerad redan idag.
Det vore därför lämpligt att anlägga ytterligare en hundrastgård på Västerstad
Angående byggstart för rekreationsområdena ser vi ingen anledning att inte påbörja dessa
redan nu.
Vi har noterat ett upprop för en ”Västerskog för området väster om Ynglingavägen” på
Hjärupskollen. Vi tycker det låter mycket lämpligt att verka ett mindre blåsigt mikroklimat för
Västerstad.
Stationsområde
Västerstad kommer enligt detaljplanen inte att få några parkeringsytor i anslutning till den nya
tågstationen. I dagsläget brukas all befintlig parkering på Jakriborgsområdet av de boende där.
Vi tror att tågresenärer kommer att vilja parkera på båda sidor om spåret och om man inte ger
möjlighet till detta så bäddar man istället för spontanparkering.
Skola
Vi antar att den skola som benämns skola är ett högstadie då vi förnärvarande har fler
mellanstadieelever i Hjärup än vad vårt befintliga högstadium är dimensionerat för. Elever i
denna ålder bruka cykla till skolan och det måste därför finnas bra cykelväg från hela Hjärup
till den nya skolan, särskilt över spåren.
Namnförslagen
Vi är fundersamma över namnet Sibiriska parken och vilken koppling det har till Hjärup och
bygden. Det är på tidigare +10 jord man bygger och inte på tundran. Ganska vackert namn,
men man kan också få andra associationer om parken. Även namnet Västerstad känns inte
som någon naturlig koppling till byn och villaorten Hjärup. Det låter mera som arbetsnamn på
ett planprojekt.

Trafik
Vi är nöjda med den trafikutredning som presenteras och vill förorda alternativet
cirkulationsplats för korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen. En signalreglerad
korsning är en passande lösning för en korsning med ett konstant trafikflöde men inte här. En
cirkulationsplats fördelar tillfälliga trafiktoppar på ett betydligt jämnare sätt och är därför att
förorda.
Den rådande trafikplaneringen i Hjärup med välplanerade cykelvägar och avsaknad av
genomfartsvägar ger oss en trygg och säker trafikmiljö, särskilt med avseende på de många
barnfamiljerna. Vi vill därför att samma tänk ska råda för den fortsatta exploateringen av byn,
även de bortersta delarna av vår nya stadsdel ska tryggt gå att nås per gång eller cykel.
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