Enkla förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup
Det är mycket som nu händer i Hjärup. Förutom rent praktiskt arbete på Uppåkra skolan,
den nya parken, byggandet av en ny vårdcentral, byggande av nya bostäder vid Nafnes plats,
Tågvägen och JM:s start i Hjärup nordost, så pågår det också slutlig planeringen av
järnvägsprojektet och ett antal nya bostadsområden som strax kommer att påbörjas.
Det nya området väster om järnvägen – Västerstaden - kommer också snart att i detalj
utformas och visas för invånarna i Hjärup.
Under de kommande tio åren kommer mycket att förändras i Hjärup och Hjärups
invånarantal kommer att öka kraftigt.
Det är då viktigt att den sociala servicen hinner med att byggas ut i samma takt med dagis,
förskolor och positiva fritidssysselsättningar för våra barn och ungdomar. Stadens negativa
frestelser ligger väldigt nära och är lättåtkomliga för våra ungdomar i Hjärup. Positiva
fritidssysselsättningar är en viktig samhällsresurs.
En annan viktig sak för att man skall trivas i Hjärup är hur de allmänna platserna och
grönområdena underhålls. Det finns ett antal platser i centrala Hjärup som sedan flera år
tillbaka inte har underhållits på en önskad nivå. Vi tänker främst på den gamla tennisbanan
omedelbart intill Hjärups skola samt Hjärups gamla idrottsplats. Fram till den tidpunkt då
dessa ytor tas i anspråk för annat ändamål, anser vi att de ska underhållas på en sådan nivå
att ytorna ser välskötta ut samt går att använda för idrott och rekreation.
Vi föreslår att:
- På de gamla tennisbanorna läggs matjord och sås gräs så att skolbarnen på Hjärups
skola kan använda platsen för idrott och fri verksamhet. Bortschaktad matjord kan
just nu inte vara en bristvara i Hjärup.
- Det rostiga staketet runt om gamla idrottsplatsen tas bort så att området blir mer
lättillgängligt för flanörer, spontanidrott och skolbarnen som går till och från skolan.
- Gräsplanen och löparbanan runt gräsplanen på den gamla idrottsplatsen sätts i ett
sådant skick och underhålls på en sådan nivå att de kan utnyttjas för skolornas
idrottsundervisning och för spontanidrott.
- Åttevägen längs med den gamla idrottsplatsen skyltas som gångfartsområde för att
upplysa såväl bilförare som cyklister och fotgängare att alla trafikslag har rätt att
utnyttja den ytterst trånga passagen.
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Att man under vintern (när vädret medger) spolar en isbana på den gamla
grusplanen samt tänder belysningen kvällstid. Detta beslutades av
kommunstyrelsens arbetsutskott redan 2012 efter en motion från Carina Dilton.
Både Nafnes plats och järnvägsstationen julpyntas med gran med mera.
Klubbstugorna, på den gamla idrottsplatsen, som inte används, eller planeras att
användas, bör rivas omedelbart.
Upprustning av grusplanen söder om Johannas väg. Där borde man t ex kunna
anlägga en bandyplan. I denna del av Hjärup finns inga aktivitetsytor för de äldre
skolbarnen.
Belysningen på Multisport-anläggningen vid Hjärupslundsskolan bör vara tänd till kl
22 på fredagar och lördagar.
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