
Samrådsmöte Åttevägen 2013-08-22 

Bakgrund och tidigare planering 

TL presenterar  

PB presenterar 

AF presenterar 

LC presenterar 

Detaljplanen 

LK presenterar 

Frågor och synpunkter 

Mail:  stadsbyggnad@staffanstorp.se 

-Avstånd mellan befintlig byggnation på Åttevägen är mist 11 m 

-Blir det trafikmatning via ämnesvägen? 

-Vilket värde tillför planen Hjärups barn och ungdomar? 

-Vad har ni för diskussioner med skolan och idrott för att utveckla deras verksamhet? 

-När FÖP presenterades sades det att försäljningen av beft IP ska finansiera nya IP, stämmer 
det? 

-I T7000 står det att planer ska innehålla barnperspektivsutredning, var finns denna i planen 
för Åttevägen? 

-Ordet planperspektiv nämns inte i planhandlingen 

- Var ska dagis, Lapptäcket, HMS, och intresseföreningar (barnens intressen), kunna lämna 
sina synpunkter. 

-88 nya hushåll, var ska de nya barnen leka? Räcker skolplatserna och dagisplatserna? 

-När kommer nya skolan i Hjärupslunden att vara plats? 

-Grönutbudet är ganska torftigt, idrottsplatsen används jättemycket, pulkabacken utnyttjas 

-Vad händer med grusplanen? 

-Sträckan till nya IP är för långt från befintliga skolan 

-Spontanlekplats måste finnas nära Hjärups Skola och bostad 
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-Hjärupsparken är positivt, men det möter i HJ framtida utbyggnad, mer grönt behövs 

-Idrottplasten bör finnas kvar under en överlappningstid 

-HJs folk vill ha grönområdet inne i centrum, inte ute i periferin 

-Det är redan mycket trafik, barn och ungdomar riskerar att bli påkörda 

-Trafik inom planområdet är ett silande system, i motsats till traditionell planering. Det finns 
risk att det nya området används för att hämta och lämna skolbarn. 

-Trafiksituationen på Klockaregårdsvägen är olidlig, även sommartid. Buller och utsläpp samt 
boendemiljö drabbas 

-Lommavägen/Klockaregårdsvägen har en verklighet som skiljer sig från siffrorna som 
presenteras. Barn vistas på vägarna. 

-Scoutgårdsparken utnyttjas den. Ja, men det täcker inte behovet. 

-Mindre barn använder scoutparken 

-Tennisbanorna är inte underhållna 

-Ni missar hela barn- och  skolperspektivet 

-Barnkonsekvensanalys bör tas fram, eftersom barn faktiskt berörs av planförslaget. 

-Finns det en grönstrukturplan för Hjärup? Planförslaget hindrar sammanhängande 
grönstråk i Hjärup. 

-Hur ställer sig byalaget till detta planförslag? 

-Klockaregårdsvägen måste ses över? 

-Alla vill ha kvar idrottplatsen 

-Pulkabacken är jätteviktig 

-Klockaregårdsvägen behöver säkras för barn 

-Viktig detalj är Klockaregårdsvägen 

-Befintliga IP behövs för utökad skolverksamhet, skolklasserna är jättestora 

-Klockaregårdsvägen är inte säker 

-Vad är det för sorts skola som ska byggas i HJ NO? 

-Barnperspektivet, vilken målgrupp attraherar Hjärup? 

-Det fungerar inte med två blomstrande centrum i Hjärup 



-Området som planeras ligger i våra barns vardag. 

-Planen är en produkt av det tidigare dialogen ”forum Hjärup” 

-Grusplanen har potential att utvecklas 

-Planförslaget sparar de träd som står i gränsen till grusplanen 

-Det gröna med samlingsplaster bör finnas i centrum. 

-Hur blir utveckling på Lommavägen  

-Dagvattendammarna vid skolan är olycklig, det är trevligare om detta förläggs till den nya 
parken istället. Man borde jobba med underjordiska dammar. 

-Lika många åsikter som det finns förslag, lämna in era förslag! 

-Hur ser förfarandet ut framöver 

-TL redogör för planprocessen och sakägare m.m. 

-Sammanhängande grönområdet är att föredra. På så sätt minskas trafikrörelser i samhället.  

-Varför börja detaljplanelägga i centrum och inte i norra delen om järnvägen 

-Nya IP är ingen IP, det är en fotbollsplan 

-Trafikutredningen pekar på brister, åtgärder krävs. 

-Cykelbanan på Klockaregårdsvägen utnyttjas fel, barn cyklar i vägen. 

-Slättvägen, korningen, behövs ses över. Här rör sig barn på cykel. 

-Presentationen kommer att läggas ut på hemsidan 

-Barnperspektiv enlig barnkonventions ska tillämpas vis nya områden 

-Södra Åttevägen ska bli bilgata, är det sant? 

-Parkeringen mittemot Lapptäcket är olämpligt 

-GC-väg på centrumstigen behöver ses över. 

-Byggtrafiken kommer bli omfattande 


