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Redogörelse efter samråd

Detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen
Staffanstorps kommun

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2013-07-01 -- 2013-09-08. Hand-
lingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp 
och Hjärup samt på kommunens hemsida - www.staffanstorp.se, under rubriken ”Pågå-
ende planer”.

Samrådsmöte hölls 2013-08-22 i Hjärupslundsskolans matsal. 

Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, 
statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av 
förslaget.

Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2013-06-29.
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Inkomna yttranden utan erinran
Länsstyrelsen
Tele2
Sydvatten
E.ON Värme Sverige AB
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Skanova

Inkomna yttranden med synpunkter
Lantmäteriet
Trafikverket
Tekniska Nämnden
E.ON Elnät
Hyresgästföreningen
AB Malmöregionens avlopp, ABMA
E.ON Gas
Regionmuseet
Regionala tillväxtnämnden
Byalaget

Malin Kristoffersson
Maria Tannergård
Lars-Gunnar Nilsson och Pia Nilsson
Olle Tannergård
Elisabet Pegelow, Anna Pegelow och Johan Bovin
Henrik Olofsson och Cicilia Sivander
Emelie och Cornelius Löfmark
Gert Persson och Annette Ljunggren Persson

Hjärups Skola
Hjärupslundsskolan
Folkpartiet i Staffanstorp/Hjärup
Inger Bergström
Elisabeth & Magnus Atlevi
Fredrik Sjödin
Michael Hantelis med familj
Sonja Andersson Marforio
Patrik Ekberg

Mattias och Frida Furumalm
Ivan och Gunnel Lajer
Tommy Gribe
Inger Törringer
Anna och Martin Sevelo
Henrik Wästfelt
Oscar Bovin
Jennie Holtås med familj
Rolf Lind
Lasse och Sara Lindhagen med familj
Jenny Jensen
Benny Jensen
Ann Kristell
Eva-Maj Lundström
Jan Landgren
Anna och Jörgen lngvald
Jörgen Jönsson med familj
Fredrik och Elisabeth Nilsson
Märit Jansson
Inger och Bengt Falck
Patrik Duvander
Helena Heijmink
Martin Steffen och Lotta Lindskog
Eva-Lotte Frost Ottosson
Fredrik Svensson 
Karin Pennanen Bovin 
David Olsson 
Magnus Lundberg 
Nils Johansson 
Per och Susanne Löwhagen 
Gisela Nilsson 
Helen Rasmussen
Johan och Lotta Grönvall med familj. 
Madelaine Skattum
Ann-Christin Lundgren
Margareta Sandén
Annika Friberg
Bo och Birgitta Olsson
Jens Sandén 
Göran och Birgitta Sandén
Göran och Birgitta Anderberg

Lenny Wallin
Anders Gärskog och Christer Brandin
Anne-Sofie och Bo Polsten
Lennart och Ann-Margret Friberg
Lina Friberg och Fredrik Nicol
Christopher Gruvberger
Paul och Agnetha Olsson
Johanna och Johan Wikelo
Inger och Johan Rosenqvist
Mattias Larsson
Leif och Elsa Olsson
Per-Anders Michaelson
Sara Lindhagen
Thomas Schiffer
Tobias och Linda Månsson
Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren 
i Hjärup c/o Magnus Pärsson
Carl Gustavsson med familj
Ingrid och Bo Mattiasson
Michael Hantelis med familj
Petra Öhlin Lindeheim
Ann-Marie Thor med familj
Linn och Martin Wähler
Thomas Breslin och Anna Schultz
Håkan Lyngsjö och Caitlinn Lottus
Martin och Kristina Ahlgren
Mattias Persson 
Krister och Victoria Edström
Jörgen Lindahl 
Monica Richter
Åsa Tillborg
Jenny och Niklas Rystedt
Namninsamling med ca 90 underskrifter 
från barn och vuxna
Namninsamling från elever på Hjärups Sko-
la
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Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:
Länsstyrelsen (yttrandet återges i sin helhet)
”Länsstyrelsen har inget att erinra”.

Kommentar: Inga kommentarer.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförande-
frågor. 

Plan- och genomförandebeskrivning
Under fastighetsrättsliga frågor skrivs att ny parkeringsplats för bostadsrättsföreningen 
Centrumgården föreslås förläggas på del av Hjärup 9:8 och 18:2. Det kan förtydligas hur 
rättighet till parkeringsplatserna är tänkt att tillskapas. Kan det bli aktuellt med
några fastighetsbildningsåtgärder? och vem ska iså fall ta initiativ till och bekosta detta? 
Hjärup 18:24 är idag planlagd som mark för allmänt ändamål och det är tveksamt om 
överföring av mark för bostadsändamål (parkering) kan överföras till Hjärup 18:24 i en-
lighet med den nya och gällande planer i området. Under fastighetsrättsliga frågor skrivs 
att det avses bilda en ny fastighet för kvartersmarken. Det kan tydliggöras att planen 
möjliggör avstyckning av ett flertal bostadsfastigheter inom kvartersmarken.

Kommentar: Inför utställningskedet har följande ändring gjorts. Ny parkeringsplats för 
bostadsrättsföreningen Centrumgården föreslås förläggas utanför detaljplaneområdet på 
del av Hjärup 9:8 och på del av 18:2. Den nya parkeringsplatsen skall säkerställas genom 
avtal om fastighetsreglering där delar av Hjärup 9:8 och del av 18:2 ska föras till fastig-
heten Hjärup 18:24 med gällande planbestämmelser. Detta skall ske innan detaljplanen 
antas.
Avsnittet ”Så genomförs planen” i planbeskrivningen, kompletteras med denna infon. 

Trafikverket
Planen ger förslag på ny bostadsbebyggelse i centrala Hjärup, vilket är positivt. Tra-
fikverket förutsätter att bullerriktvärden hålls. I övrigt har vi inga synpunkter på planen

Kommentar: Inga kommentarer.

Tekniska Nämnden
Gata och trafik
En trafikutredning är genomförd för detaljplanen. Denna är baserad på 100-120 st bo-

städer med en trafikalstring på 6-7 bilresor per dygn. Med tanke på områdets närhet till 
skolor, fritidsaktiviteter, bra gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik samt att det blir 
något färre bostäder än i utredning är bedömningen att trafikbelastningen när området 
är utbyggt blir mindre än vad trafikutredningen är baserad på. Nuvarande trafikmängd 
till idrottsplatsen är inte heller avräknad då den trafikmängden inte är mätt utan ingår i
totalmätningen för vägarna. I trafikutredningen är tre möjliga anslutningar analyserade, 
infart via Klockaregårdsvägen, via Ämnesvägen eller via Fredriks väg. Utredningen visar
att alla dessa gator är lämpliga för anslutning av exploateringsområdet. Rekommen-
dationen är dock att området ansluts via Klockaregårdsvägen/ Slättvägen då det är en 
befintlig väg och att dessa vägar inte går i direkt anslutning förbi en skola eller förskola.
I utredning är framtaget förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på förslagen infarts-
väg. Dessa åtgärder behövs inte på grund av den nya bostadsbebyggelsen och den ök-
ningen av trafik som det medför. Dock är det positivt för att trafiksäkerheten i området 
ska bli bättre. I Trafikplanen för Hjärup, dat 2008-03-12, finns förslag på gång- och cy-
kelvägnät i Hjärup och i denna föreslås en gång- och cykelväg längs Klockaregårdsvägen 
och Slättvägen.

Längs Klockaregårdsvägen anlades därför en gång- och cykelväg för några år sedan. Det 
finns en korsande gång- och cykelväg över Klockaregårdsvägen, norr om Ängavägen, 
och denna är trafiksäkrad med avsmalning och gupp. Längs Slättvägen finns ingen gång- 
och cykelväg. Då det är en betydande omväg att använda gång- och cykelvägen norr om 
Ängavägen för de som bor på bl a Slättvägen och Åkervägen så bör möjligheterna att 
anlägga en separat gång- och cykelväg utmed Slättvägen väster om Klockaregårdsvägen 
samt en förbättring av korsningspunkten med Klockaregårdsvägen utredas. 

Åttevägen är tänkt att omgestaltas med en separat gång och cykelväg. Korsningen Åt-
tevägen/Slättvägen föreslås trafiksäkras för oskyddade trafikanter, vilket är positivt då 
detta är en viktig koppling mellan norra och södra Hjärup och skolväg för många barn.

Inom området ställs krav på minst 2 parkeringsplatser vid enbostadshusen och minst 1 
parkeringsplats per lägenhet inkl behovet av besöksparkeringar. Det kommer att anläg-
gas en mindre besöksparkering utmed en av gatorna i området. Vid varje bostad ska 
behovet av cykelparkering lösas inom egen fastighet.

VA
Det befintliga ledningsnätet avseende vatten och spillvatten klarar anslutningar till det 
nya bostadsområdet. 

En dagvattenutredning är genomförd för området och dagvattnet kommer att fördröjas 
så att området inte belastar nätet med mer dagvatten än det gör idag. Två fördröjnings-
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magasin kommer att anläggas i parkstråket väster om bostäderna. En grov höjdsättning 
av området är föreslagen i utredningen och huvuddelen av området lutas åt väster. Inför 
utställningen är det planerat att göra en mer detaljerad höjdsättning av både allmän plats 
och färdigt golv.

Park och grönt
Idag är den södra delen av planområdet park. Där ligger en pulkabacke och nedlagda 
bollplaner. Förslaget innebär att denna yta bebyggs. I Hjärups park är det tänkt att i 
framtiden finnas en pulkabacke. Grusplanen väster om planområdet är tänkt att tillfalla 
skolorna då den inte längre behövs för fotbollsverksamhet. Där kommer att finns stora 
möjligheter att utveckla skolgården. Det behövs ingen planändring för att detta ska bli 
möjligt. I västra delen av planområdet föreslås ett nytt parkstråk med gång- och cykelväg 
och för dagvattenutjämning. Detta stråk förbättrar möjligheten att röra sig i området 
jämfört med idag då det är ett stort kvarter som är stängt av staketet runt idrottsplat-
sen. Gång- och cykelstråket blir en bra ny länk och mellan Centrumparken och parken 
Soluret, samt blir en alternativ väg istället för utmed Åttevägen till bland annat skolorna.

Renhållning
Områdets gatunät är uppbyggt så att renhållningsfordon har god framkomlighet. Rad-
hus/kedjehusbebyggelsen har utfart mot gata, vilket gör att det kan vara hämtning vid 
varje fastighet eller i gemensamt soprum. Vid flerbostadshusen ska soprummet placeras 
nära gatan alternativt ska vändmöjlighet för renhållningsfordonen finnas på fastigheten.

Närmsta ÅVS, återvinningsstation, finns vid Klockaregårdsvägen, sen finns det en vid 
stationen och det planeras en ny vid Fredriks väg. Behovet av återvinningsstationer be-
höver ses över. Det bör finnas ÅVS:er inom närområdeteller dit man enkelt kan ta sig så 
att det finns god möjlighet att lämna sina sorterade sopor.

Genomförande
Området kommer att bebyggas när inte området längre används av Uppåkra IF. Utbygg-
naden av allmän plats sker i kommunens regi och finansieras av projektet

Kommentar: Inga kommentarer. 

EON Elnät
Vi har inom planområdet befintliga el-ledningar enligt bifogad karta. En av ledning-
arna ligger inom kvartersmark för bostäder. På grund av planen kommer åtminstone 
denna ledning att behöva flyttas vid plangenomförandet. Om någon av våra befintliga el-
ledningar måste flyttas eller ändras tillföljd av planläggningen eller plangenomförandet 
skall, enligt vår mening, den part som begär eller förorsakar flyttningen eller ändringen 

betala samtliga kostnader för åtgärden. Detta ansvar framgår i planhandlingarna.

Enligt planhandlingarna finns möjlighet att ansluta föreslagen bebyggelse till närliggande 
gasnät och kommer att utredas under det fortsatta planarbetet. Om den planerade be-
byggelsen inom planområdet ska värmas upp på annat sätt än med el behövs ingen ny 
nätstation för att kunna försörja området med el. Om man under utredningsarbetet kom-
mer fram till att hela planområdet ska värmas upp med el, behövs dock en ny nätstation 
inom området. I så fall måste plankartan och planbestämmelser kompletteras med en 
byggrätt för nätstation. Vi föreslår att kontakt tas med oss när det är utrett hur området 
ska värmas upp.

Kommentar: Kommande exploatör bekostar flytt av el-ledningar inom planområdet. 
Plankartan och plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med en teknisk anlägg-
ning i form av en nätstation. 

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen anser att det är viktigt att det byggs nytt, då det finns en stor efter-
frågan av framförallt hyresrätter i hela Öresundsregionen. Vi delar även uppfattningen 
om att det är bra att bygga ut i centralt belägna områden. Det är viktigt att det blir en 
balans av upplåtelseformer och vill poängtera vikten av att upplåtelseformerna blandas: 
hyresrätt-, äganderätter, bostadsrätter. Detta för att slippa ett segregerat samhälle. Bo-
stadslägenheter med hyresrätt bör dock prioriteras eftersom det för närvarande finns en 
stor efterfrågan på hyresrättslägenheter som ökar ständigt.
Samtidigt vill vi framföra vikten av att den gamla idrottsplatsens ersätts med det nya 
parkstråket. Detta eftersom vi anser det viktigt att det finns utrymmen får barn och ung-
domar till fritidsaktiviteter och lek.

Kommentar: Detaljplanen får inte reglera upplåtelseformen. 

AB Malmöregionens avlopp, ABMA
Förslaget
Förslaget till detaljplan omfattar uppförandet av mellan 90 och 120 bostäder med både 
enbostadshus och flerbostadshus vid nuvarande idrottsområde vid Åttevägen i Hjärup. 
Planområdet är 3,6 ha enligt samrådshandlingen och 2,85 ha enligt genomförd dag-
vattenutredning. Enligt dagvattenutredningen är det inte känt hur området avvattnas 
idag och det är inte heller känt vilka ledningar som belastas med detta flöde. Nuvarande 
avrinning vid ett 10-årsregn med en varaktighet av 50 minuter har beräknats till 35 l/s, 
vilket motsvarar cirka 12 l/s/ha. Avrinningen kommer att öka jämfört med situationen 
idag och om nuvarande utflöde inte skall överstigas erfordras en utjämning genom någon
typ av magasin. Erforderlig utjämningsvolym har beräknats till 150 kvm. En avvattning
söderut är mest fördelaktig och en uppdelning av utjämningsvolymen i två magasin ligger 
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nätmast till hands enligt dagvattenutredningen.

ABMA:s synpunkter
Spillvatten från Hjärup avleds idag via ledning och pumpstationer tillhörande ABMA 
till Sjölunda avloppsreningsverk för rening. Den befintliga spillavloppsledningen från 
Hjärup har tillräcklig dimension för befintligt och framtida spillvattenflöde men den blir 
dock överbelastad vid regnväder och når då sitt kapacitetstak. Detaljplanen avser en 
tämligen stor utbyggnad med ett tillskott av spillvatten från mellan 300 och 400 perso-
ner. ABMA anser att detta tillskott ryms väl inom ABMA:s kapacitet.
Den dagvattenlösning som anges i förslaget bygger på en separat dagvattenhantering 
inom området med utjämning för en begränsning av utflödet till 35 l/s vid ett 10-årsregn, 
vilket överensstämmer med uppskattad nuvarande avrinning vid ett motsvarande regn.
Inträngningen av dagvatten i spillvattennätet i Hjärup är sedan tidigare påtaglig med en 
kraftig påverkan vid stora regn. Det är angeläget att åtgärder vidtas dels för att eliminera 
dagvatteninträngning i spillvattennätet dels för att begränsa flödestopparna på grund av 
dagvatteninträngningen. Av denna anledning menar ABMA att det finns skäl att inom 
ramen för exploateringen begränsa dagvattenavrinningen från området ytterligare ge-
nom att anlägga en större utjämningsvolym. En dubblering av volymen till cirka 300 m3 
skulle minska utflödet till cirka 5 l/s, vilket ger en påtaglig positiv effekt. Denna positiva 
effekt är inte bara en fördel för ABMA:s system utan även för belastningen av dagvat-
tensystemet nedströms området. Det föreligger behov och önskemål om utbyggnad av 
ABMA:s ledningsnät för att öka kapaciteten och en utredning pågår för att klargöra 
detta. Erforderliga åtgärder har påverkats av förestående omläggning av stambanan ge-
nom Åkarp. Omläggningen börjar ta form och bli aktuell, vilket medför att ABMA snart 
kan ta ställning till en förstärkning av ledningen. Oavsett en framtida förstärkning av 
ABMA:s ledningsnät är det av flera skäl angeläget att begränsa belastningen så att allt 
annat vatten än spillvatten separeras från spillvattennätet Det gäller inte bara tillskotts-
vatten på grund av regn utan även dräneringsvatten, som bör kopplas till dagvatten-
systemet om så är möjligt. Det kan även nämnas att VA SYD kommer att ändra avtalet 
med ABMA avseende uttag av avgifter så att avgiften kommer att baseras på uppmätt 
avloppsvattenflöde och inte som idag på försåld mängd renvatten. Det medför incitament 
att minska avloppsvattenflödet för att hålla nere kostnaderna.

Sammanfattning
ABMA har inga invändningar mot föreslagen detaljplan. Ökningen av spillvattenflödet 
inryms väl inom ramen för kapaciteten i ABMA:s avloppssystem. Föreslagen dagvat-
tenlösning bör dock utformas med en större utjämningsvolym än vad som föreslagits 
för att begränsa utflödets storlek jämfört med dagens situation. För att uppnå en hållbar 
avloppsvattenhantering är det viktigt att ABMA:s system endast belastas med spillvatten 
och att allt annat vatten separeras från spillvattensystemet.

Kommentar:  Dag- och spillvattennätet är idag skiljda system och kommer även efter 
utbyggnaden av Åttevägen att vara så. Dagvattennätet kommer inte att påverka spillvat-
tennätet. 

EON Gas
l planområdets norra gräns har EON Gas en distributionsledning för natur- och biogas, se 
bifogad karta. I plan- och genomförandebeskrivningen på sidan 13 under stycket ”Gas” 
står det att: ”Strax utanför planområdet löper EON:s gasledningar. Men då dessa är av 
mindre dimension och kräver därför heller inget skyddsavstånd”. Vilket inte stämmer. 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2011) som bland 
annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 
2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd 
i närheten förses med rotskydd i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i när-
heten av gasledningarna. Om ledningarna måste flyttas eller omges med skyddsåtgärder i 
samband med genomförandet av planen, förutsätter EON Gas att exploatören svarar för 
de kostnader som uppkommer till följd av nämnda åtgärder. Vi notera även att på sidan 
9 under ”Energi, el, uppvärmning m.m.” står det att: Möjligheten att ansluta föreslagen 
bebyggelse till närliggande gasnät finns och kommer att utredas under det fortsatta plan-
arbeter Vilket är positivt. 

Kommentar: EON:s gasledning påverkas inte av den nya exploateringen då denna tange-
rar planområdet och dessutom ligger i parkmark. Texten i planbeskrivningen om skydds-
avstånd omformuleras enligt EON:s önskemål.   
 
Regionmuseet Kristianstad 
Programområdet ligger inom utpekat område i regionala kulturmiljöprogrammet med 
namnet Bomhög-Hjärup-Uppåkra. Det gränsar även till ett kulturmiljöstråk utpekat i 
samma program med namnet Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund. Plan-
området gränsar i sydost mot gården med adressen Åttevägen 2 och i nordväst mot 
Hjärupslunds gård, vilka kan tolkas som några av de värdefulla kulturmiljöer som är av 
regional betydelse i Hjärup. Markanvändningen för själva planområdet har dock tidi-
gare varit åkermark och är nu idrottsplats. Planen minskar inte värdena som utpekats i 
det regionala kulturmiljöprogrammet och Regionmuseet har därför inget att erinra mot 
planen. Däremot är det regionala kulturmiljöprogrammet inte omnämnt och på sidan 6 
under rubriken Bebyggelse och kulturmiljö finns heller inga uppgifter om hur idrottsplat-
sen med klubbhus kommit till, t ex när och av vem den anlagts och av vilken anledning. 
Det saknas även foto på klubbhuset vilket skulle göra planbeskrivningen tydligare. Även 
dessa anläggningar kan ha ett kulturhistoriskt värde ur ett samhällshistoriskt och eller 
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arkitektoniskt perspektiv. Visar det sig att dessa värden finns ska konsekvensen av pla-
nens genomförande för kulturmiljön även redovisas.

Kommentar: Texten kompletteras med hänvisning till det regionala kulturmiljöprogram-
met samt med foto av klubbhuset m fl.  

Regionala tillväxtnämnden  
Region Skåne ser positivt på en utbyggnad av bostäder på redan ianspråktagen mark i ett 
centralt- och kollektivtrafiknära läge. Planområdet kollektivtrafikförsörjs i första hand 
via järnvägsstationen men även av regionbusshållplats, på ett avstånd av ca 800 respek-
tive ca 1 000 meter. De relativt gena gc-förbindelserna från planområdet skapar goda 
möjligheter till kollektivtrafikresor. Region Skåne har inga övriga synpunkter utifrån ett 
regionalt perspektiv. I detta yttrande har Skånetrafiken och enheten för planeringsstra-
tegier deltagit.

Kommentar: Inga kommentarer.

Inkomna yttranden från sakägare:
Malin Kristoffersson (Centrumstigen 4F, Hjärup 18:24)
Jag heter Malin Kristoffersson och byggplanerna för Åttevägen och Tågvägen stämmer 
inte alls med vad jag anser vara att se till ortens invånare och framför låt för orten barn!
Att ta bort de få grön områden som finns runt skolor och dagis är verkligen inte att se till
barnen och deras behov, att ens överväga att bygga på båda sidorna om skolan med allt 
det innebär, hur försvarar man det?

Pulkabacken används flitigt av ortens barn året runt och där finns så mycket glädje och 
därligger grunden för fysisk rörelse som är viktigt i många avseende. Att ta bort så många 
p-platser i närheten av skola, dagis, vårdcentral och äldreboende verkar inte heller sär-
skilt genomtänkt. Hjärup får gärna växa om det samtidigt byggs förskolor och skolor 
så att det finns bra barnomsorg till våra barn och inte snabba tillfälliga lösningar och i 
detta ingår bra utemiljöer att leka på, det ni nu vill ta bort! Bygg ut Hjärup i utkanten, 
inte i centrum och planera in parker och grönområden i de nya områden också så växer 
Hjärup på ett sätt som vi om bor här skulle uppskatta och om gör att vi väljer att bo kvar 
på orten och som troligen skulle locka allt fler att flytta hit och betala skatt.

Jag anser att man inte kan separera Tågvägens och Åttevägens detaljplaner. Det är samma
fel begångna i båda detaljplanerna. Allt ifrån att man har glömt bort barnen, till att
miljöaspekterna inte är utredda. 

Jag anser att detaljplanearbetet måste stoppas tillsvidare då barnperspektivet inte har 
beaktats i den nuvarande planen. Arbetet måste tas om från början för att förhindra att
efterkonstruktioner stressas fram vad avser barnperspektiv m.m.

Jag anser att kommunen måste använda sig av goda metoder för att involvera barnen i
Hjärup och därigenom ta hänsyn till deras rörelsemönster, lekplatser, samlingsplatser etc 
och om hur de skulle vilja ha det i vår by.

Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/spor/idrott. Sko-
lan måste prioriteras framför bostadsbyggande.

Områdets placering som en central grönyta som binder samman andra gröna områden 
och skapar en sammanhängande grönstruktur i Hjärup- med de ekologiska och sociala 
värden det medför - har inte beaktats tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget (eller i den 
fördjupade översiktsplan för Hjärup som det bygger på).

Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen. Om man lyfter blicken och tittar 
på hela översiktsplanen ser man knappt detaljplaneområdet. 
Området utgör endast en bråkdel av allt som ska byggas i Hjärup. Och ändå börjar man 
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här vid två skolor och förskola med allt det elände som det innebär. Ni börjar med att 
bygga bostäder på den plats man borde bebygga sist.

Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert 
sätt. Båda de befintliga skolorna, Hjärups Skola och Hjärupslundsskolan, är redan idag
trångbodda (baracker finns och byggs) och har begränsade skolgårdar för barnen att 
vistas på. Dessa skolgårdar är redan idag under all kritik och har redan minskat i storlek 
genom barackbyggen och liknande. Barnen leker därför väldigt mycket i planområdets 
södra del, pulkabacken, året om. Även nuvarande ip används frekvent för idrott och lek.

För närvarande finns det cirka 750 elever och de kommer att bli fler. Fort ska det byggas 
på fotbollsplanerna, bör det vara bra skola och idrottshall och mer grönområden runt 
det, men inte röra pulkabacken som alla barn älskar och har många härliga minnen från!

En ny trafikutredning måste göras som tar hänsyn till antal fordonsrörelser per timma 
och dygn i dagens Hjärup. Trafikutredningen måste beakta barnperspektivet. Trafikut-
redningen måste också utgå från situationen vid full utbyggnad och även själva byggpe-
rioden med lastfordon etc. Rörelsemönster vid dygnets olika timmar.

Kommunen har ett ansvar att se till att inte pedagogers och skolbarns arbetsmiljö påver-
kas av bygget. Alla som sett eller varit med om ett bygge i innerstadsmiljö eller liknande 
vet vilket kaos som väntar med alla lastbils-, dumpers- och maskintransporter som måste 
till.
Mycket ska byggas på ett relativt litet område och det kommer att krävas många år av
byggtrafik och byggbuller, lastbilar som backar och allmänt ökad trafik av alla som ska 
till och från bygget.

Barnens nyfikenhet är svår att stoppa. Hur kommer byggområdet att planeras? Kommer 
allt att vara inhägnat under byggtiden?
Finns det analyser gjorda för hur många fordonsrörelser det totalt blir med allt från bygg 
ledning, arbetare och transporter och hur detta kommer att påverka miljön?

Att dagens barn rör sig mindre än tidigare generationers barn är ett faktum. Att vuxna 
rör sig mindre idag än tidigare är ett faktum. Att därför skapa en miljö som stimulerar 
till rörelse måste ges fokus och dedikerat arbete. Vi som invånare men främst barnen 
behöver närhet till grönområden för att stimulera till ökad aktivitet.

Varför bygger kommunen bort den enda idrottsplatsen i Hjärup utan att ersätta den? 
Hjärup förlorar därmed möjlighet till friidrott. Alla barn spelar inte fotboll.
Vart kommer barnens behov av idrott och rekreation att tillgodoses, när det inte längre 
finns någon idrottsplats?

Finns möjligheten för äldre att fortsätta vara aktiva på olika sätt bidrar detta till ett gott
åldrande. Faktorer som bidrar till attraktivitet är grönska, vatten, skugga, vackra vyer 
helst med vidsträckt utsikt, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor

Om Centrumgården byggs ut kommer antalet äldre bli många fler varför det är ytterst
värdefullt att det finns möjlighet att inom det närmaste området finna tillgängliga grön-
områden för de äldre. Att gå ut och sätta sig för att se på exempelvis fågelivet eller le-
kande barn är bra för själen.

Om Attevägen byggs ut kommer parken vara alldeles för långt bort för de äldre inom
Centrumgården. Attevägen blir snarare en avskiljare. Eftersom Attevägens detaljplan tar 
bort pulkabacken, tennisplan samt idrottsplatsen, måste dessa vara inritade i nya planer 
för att vi som invånare ska känna en trovärdighet i kommande förslag.

Mer grönt och färre bilar är vad vi bör eftersträva oavsett om vi bor i en stad eller ett litet
samhälle. Vi behöver små gröna oaser i vår närhet, att få lyssna på fågelsång, känna dof-
ten av grönska och frisk luft att andas. Utredning på utredning stödjer detta.

Parken kan inte ersätta idrottsplatsen som försvinner. Parken kommer inte heller under 
överskådlig framtid att kunna användas som plats för idrott av de mer än 750 eleverna 
som går på skolorna. En stenyta är en förlorad grönyta lOm våra centrala grönområden 
bebyggs går det ALDRIG att återställa dessa igen.

Det finns alldeles för många osäkerheter angående vind/luft, partiklar, dagvatten, spill-
vatten, daglig vattenförsörjning, buller, arbetsmiljö, skuggeffekter etc. och påverkan på 
människors hälsa och miljö, varför det måste göras en miljökonsekvensbeskrivning. Och 
den måste ligga till grund för förslag till detaljplan varför hela samrådsförfarandet måste 
göras om.

Det har förekommit ett stort antal brister i förberedandat av detaljplanen om man ser på 
de riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Därför vill jag att detaljplanen måste 
beslutas av kommunfullmäktige och inte av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Varje år samlas ett stort antal Hjärupsbor för att fira valborg och midsommar på ip. 
Och om det så bara kommer två snökorn så är det full fart i pulkabacken. Så vill vi även 
ha det i fortsättningen! Vi vill kunna samlas på ett centralt grönområde. Vill bo kvar i 
Hjärup och vara stolt över vår ort, låt oss som bor här bestämma hur vi vill ha det i vår 
närmiljö! Det är inte massor med hus, trafik och asfalt.

Kommentar: I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala 
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Hjärup och där är Åttevägenområdet utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya 
och befintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov 
av ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. 
Utifrån detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på 
redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer att inne-
bära en förändring av skolelevernas närmiljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis 
vara enbart till det sämre och här finns stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer 
på exempelvis den nuvarande grusplanen.

Detaljplanen för Åttevägen och Tågvägen hanteras som två olika detaljplaner. Det finns 
likheter bl a vad gäller förtätning för bostäder, men det i sig är ingen anledning att slå 
ihop dom till en och samma detaljplan. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
  
Trafikutredningen är av den omfattning som erfordras för planen. Gällande trafiken har 
inga ändringar skett i området sedan mätningen utfördes. Denna utredning har även 
granskats av en oberoende konsult som konstaterat att de analyser som genomförts be-
döms vara de rätta och tillräckliga. 

I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns även andra om-
råden som är markerade med annat ändamål än bostäder bl a finns det ytor för framtida 
läromiljöer och fritidsanläggning. 

Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad ge-

nom norra delen av planområdet som sammanbinds av nordsydliga gröna länkar. Denna 
intention finns också i planförslaget.  

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

Det finns möjlighet att anlägga en ny pulkabacke både i Hjärups Park eller vid Grus-
planen och detta reglas inte genom denna detaljplan. Det sistnämnda alternativet ligger 
nära skolområdet. 

Under byggnationen kommer skolvägarna att lösas på ett säkert sätt för barnen. De-
taljplanen omfattar inte skolans fastighet och behovet av lokaler skall lämpligtvis lösas 
inom den. Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation 
av ett området. 

Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Nya Hjärups IP. Det befintliga grönom-
rådet kring idrottsplatsen ersätts med en ny park - Hjärups park som både allmänheten 
och skolverksamheten kan nyttja. 

Det finns andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats.

Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som gjorts i planbe-
skrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konstaterat att detaljpla-
nen inte medför en betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande har delgivits läns-
styrelsen som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsen har som statlig myndighet, 
ett ansvar att reagera då en detaljplan medför risk för människors hälsa och säkerhet. 
Man har i detta fall inget att erinra på detaljplanen. Någon miljökonsekvensbeskrivning 
behövs inte. Se även  länsstyrelsens yttrande på sid 3.

Ansvaret att anta detaljplaner som följer Kommunfullmäktiges intentioner (bl översikts-
planen) är i Staffanstorps kommun delegerat till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Marie Andersson Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Den tänkta byggeisen på fotbollsplanen med intilliggande områden har en mycket hög 
exploateringsgrad, vilket medför att karaktären på området helt förstörs. Från att det 
varit ett öppet och grönt område kommer det att fyllas med hus och hårda ytor. Detta 
kommer att medföra konsekvenser som inte utretts tillräckligt.

Jag anser att den ökade trafikmängden inte utretts tillräckligt. När trafikutredningen 
gjordes var det inte tänkt att det skulle bygga så många hus. Konsekvenserna av den 
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ökade trafikmängden när det gäller barnens skolväg har inte utretts. Får vår egen del 
kommer trafikmängden öka från nära noll till ca 300 bilar/dygn i området kring Åttevä-
gen, vilket är en oerhört kraftig ökning av buller och avgaser, som kommer att påverka 
vår hälsa och välbefinnande kraftigt.

Miljökonsekvenserna har inte utrett alls. Kommunen anser att man inte behöver göra 
någon miljöbedömning. Det tycker jag är en felaktig och högst anmärkningsvärd slutsats 
med tanke på hur mycket oklarheter och osäkerheter man kan hitta i nuvarande under-
lag. Detta anser jag vara absolut nödvändigt och ett krav att det görs.

Exploateringsgraden är som nämnts tidigare, väldigt hög och husen ligger tätt. Eftersom 
husen kommer att ligga relativ nära vår tomt kommer de också att skugga tomten och 
jag kräver att det ska göras skugganalyser för hur vår tomt påverkas.
Insynen på vår tomt kommer att öka kraftigt eftersom det också ritats in fyravåningshus, 
som är 13,5 m höga, vilket är mycket högre än vårt hus och de som bor i husen kommer 
att kunna se rakt ner på vår tomt. Vi kommer inte ha några möjligheter till insynsskydd 
och det försämrar vår boendekvalitet I tidigare samråd har aldrig så höga hus föreslagits 
där.

De fria öppna ytorna ersätts med hus som kommer att skymma möjligheten från vår 
tomt att se solnedgång och himmel i väster som vi värdesätter väldigt mycket idag.

Vår boendekvalitet försämras kraftig och jag anser även att en del av det som gör Hjärup 
attraktivt idag, med grön miljö för idrott, lek, rekreation i ett nära på bilfritt område, 
kommer att försvinna om detta bebyggs. Fotbollsplanen är en omtyckt samlingsplats vid 
valborgsfirande och midsommarfirande, viktig för sammanhållningen i byn. Den plane-
rade parken kommer inte att utgöra ett alternativ på många år. Den ökade trafiken kom-
mer att göra miljön bullrig otrygg för barn. Barn kan idag cykla till skolan och kompisar 
på trygga cykelvägar utan korsande biltrafik. Denna kvalitet kommer att byggas bort.

Det finns heller inte någon analys av hur det kommer att bli under byggtiden med tung 
trafik på den redan belastade Klockaregårdsvägen och för Åttevägen som inte har tung 
trafik alls idag. Hur mycket buller, damm och liknande kommer det att bli under byggti-
den? Hur påverkar det vår hälsa och vått välbefinnande? Hur påverkas barns säkerhet?

Detta områdes unika värden med möjlighet till grönytor, lek och idrott för skolbarnen, en 
nära nog bilfri miljö i detta område mellan skolorna, kommer helt raderas ut. Expansion 
av skollokaler, redan nu trångbodda, omöjliggörs. Det finns betydligt bättre områden i 
Hjärup att bebygga där trafiksituationen är enklare att lösa. Föttätning har man i en stad 
där det finns ont om mark att bygga på. Just här behövs ett Grönt Centrum, inte fler hus.

 Kommentar: Angående trafiken, så hänvisar vi er till Tekniska Nämndens yttrande i 
denna samrådsredogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns informa-
tion om kommunens tankar kring trafiksituationen. 

Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som gjorts i planbe-
skrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konstaterat att detaljpla-
nen inte medför en betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande har delgivits läns-
styrelsen som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsen har som statlig myndighet, 
ett ansvar att reagera då en detaljplan medför risk för människors hälsa och säkerhet. 
Man har i detta fall inget att erinra på detaljplanen. Någon miljökonsekvensbeskrivning 
behövs inte. Se även  länsstyrelsens yttrande på sid 3.

Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation av ett om-
rådet. 

Vad gäller insynen på sakägarens tomt, så har placeringen av de högre husen valts för 
att inte ge några negativa konsekvenser iform av skuggning, insyn m.m på de befintliga 
bostäderna.

I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och 
där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och be-
fintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av 
ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. 
Utifrån detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på 
redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär 
en förändring av skolelevernas närmiljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara 
enbart till det sämre och här finns stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer på 
exempelvis den nuvarande grusplanen.  

Lars-Gunnar Nilsson och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
Barnperspektivet
Vi ser ett växande Hjärup med, i dagsläget, två centralt belägna skolor som båda är
fullbelagda. Baracker (för vilka det oss veterligen saknas konsekvensanalyser) finns redan
idag på båda skolorna med mindre skolgårdar som följd. Områdena i närheten av sko-
lans tomt ex gräsområdet med det måhända vilseledande namnet pulkabacken används 
alla årstider för barn med spring i benen, på skoltid, fritids-tid och fritid.

Vi vill att Kommunen tar fram en Barnkonsekvensanalys för detaljplanen, som inklude-
rar 
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a. Skolbarnens utomhusmiljö och möjligheter till spontanlek i området på och utom 
skoltid.
b. Skolbarnens möjligheter till varierad skolidrott utomhus inom skolans område. Idag
används såväl idrottsplatsen (Fotboll, friidrott, löpning etc) som den s k pulkabacken för
friare lekare, brännboll etc.
c. En säker skolväg för skolbarnen, framförallt för barn i de östra delarna av byn. (Barn 
tar ofta närmsta vägen och inte alltid den säkraste.)
d. Barnens utom- och inomhusmiljö under byggtiden inkluderande säkerhet, buller och
byggdamm och skolväg.
Vi vill dessutom att Kommunen visar hur man avser att dimensionera skolgårdar och
skolidrottsytor på Hjärups skola och Hjärupslundsskolan för ett Hjärup i tillväxt.

Trafik
Bedömningen av kommunen är att trafiken på Klockaregårdsvägen och slättvägen kom-
mer att öka med ca 50%. Detta påverkar säkerheten för såväl barn som vuxna.

Vi ser att den gällande högerregeln endast i undantagsfall beaktas av trafikanter på, i
huvudsak, Slättvägen. Med en ökande trafik kommer denna trafikfara att öka, inte minst 
i korsningarna Fäladsvägen/Slättvägen och Åttevägen/Slättvägen.

Vi vill veta hur kommunen avser lösa trafiksäkerheten i dessa korsningar, utöver det som
redan är beskrivet i förslaget till detaljplan.
Vi ser hur väl Åttevägen används som cykel-, löp- och gångstråk för Hjärupsborna. Detta
gäller såväl veckodagar med många skolbarn och kvällar och helger med människor på 
väg till träningar, aktiviteter och flanerande. Vi är odelat positiva till och anser att det 
är av yttersta vikt att detaljplanen inkluderar en cykel- och gångbana längs Åttevägen. 
Vi bedömer dock att förslaget är underdimensionerat för den gång- och cykeltrafik som 
finns redan idag; än mer så i ett förtätat Hjärup.

Vi vill att Kommunen säkrar att gångbanan längs Åttevägen är dimensionerad (bredd 
och utformning) för den gång- och cykeltrafik som kommer att finnas i framtiden.

Under byggtiden
Vi ser att projektet att anlägga området enligt förslaget kommer att ta flera år vilket får
konsekvenser på vardagen för oss som sakägare.

Vi vill därför att Kommunen besvarar ett antal frågor avseende genomförandet för de-
taljplanen, som inkluderar

a. Hur avser kommunen säkra skolvägarna, särskilt avseende gångvägen Åttevägen-Hjä-

rups skola samt Åttevägen med förlängning till Hjärupslundsskolan under byggtiden?
b. Hur avser kommunen säkra skolgårdarna samt skolidrottsmöjligheter för barnen un-
der byggtiden?
c. Hur avser kommunen kompensera närliggande fastighetsägare som kommer att under
lång tid leva med en byggarbetsplats inpå hemmet, inkluderande oss som har arbetsplats
i hemmet.

Grön miljö i Hjärup
Vi anser att bostadsvalet av lägre radhus och parkering på respektive fastighet är bra. Det 
är av största vikt, för oss som grannar, att bostäderna närmast vår fastighet ej är för höga
(skugga och insyn).

Vi anser dock att planen i sin helhet tar bort allt för stora grönområden och möjligheter 
till rörelse, spontanlek och -idrott för barn och vuxna. Vi anser att det finns många frågor
obesvarade i barn- och trafikperspektiv och att byggtiden i sig innebär miljö- och säker-
hetsproblem, enligt ovan.

I första hand vill vi att kommunen utvecklar området till att bli en förlängning av Hjä-
rups park gjord för rörelse och rekreation.

I andra hand vill vi att kommunen avsätter ytor inom området för att säkra rörelse och 
lek för skolbarnen genom att bebyggelsen minskas till max 15 enheter/ha, utan att bygg-
naderna tillåts bli högre än nuvarande förslag längs Åttevägen.

Vi undertecknade fastighetsägare önskar att Staffanstorps Kommun tar hänsyn till ovan 
nämnda förslag.

Kommentar: Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens 
vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå 
det övergripande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för 
Hjärup – på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa 
mer på staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup 
underlag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensana-
lyser eller barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all 
planering ska enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns även andra om-
råden som är markerade med annat ändamål än bostäder bl a finns det ytor för framtida 
läromiljöer och fritidsanläggning. Det ingår ej i detaljplaneuppdraget för Åttevägen att 
utforma de nya tänkta skolmiljöerna.  
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Angående trafiken, så hänvisar vi er till Tekniska Nämndens yttrande i denna samrådsre-
dogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om kommunens 
tankar kring trafiksituationen. 

Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation av ett om-
rådet. 

Olle Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Inledning
Nu har kommunen fått för sig att kraftigt exploatera detta område vid fotbollsplanen, 88 
nya hus med medföljande trafikproblem och kraftigt minskade allmänna ytor.
En så kraftig exploatering har jag inte sett i något tidigare förslag under det senaste
decenniet, och då har jag följt det hela mycket noga.
Jag tror att missuppfattningen fortfarande finns att ICA kan komma tillbaka om man 
bara bygger tillräckligt tätt i vad kommunen kallar centrum. Men det är inte centrum på 
det viset längre. Centrum har flyttat västerut.

Om vi ska värna om vad som verkligen ger livskvalitet i vår lilla by, kan vi förädla detta
område nu när fotbollsplanen flyttar. Tillsammans med de nya parkområdena som blir 
klara förhoppningsvis inom en tioårsperiod, kunde vi redan nu få löparbanor, möjlighet 
till expansion för de trångbodda skolorna, ge barnperspektivet en chans på riktigt och 
inte bara en floskel i reklambroschyren som samrådshandlingarna framstår som.

Det är inget tal om saken att vi är många som tycker illa om samrådsplanerna, men låt 
oss tillsammans vända det hela till en positiv utveckling, för att ytterligare höja Hjärups
attraktionskraft så att fler vill flytta hit. Många har sett potentialen i det Gröna Hjärup. 
Här finns det gott om plats här för alla.

Slutsats
Jag anser att detaljplanearbetet måste stoppas tills vidare då barnperspektivet bevisligen 
inte beaktats i den nuvarande planen. Arbetet måste tas om från början för att förhindra 
att efterkonstruktioner stressas fram vad avser barnperspektiv m.m.

Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. Sko-
lan måste prioriteras framför bostadsbyggande.

Områdets placering som en central grönyta som binder samman andra gröna områden 
och skapar en sammanhängande grönstruktur i Hjärup - med de ekologiska och sociala 
värden det medför- har inte beaktats tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget (eller i den 
fördjupad översiktsplan för Hjärup som det bygger på).

Att kommunen är beredd att offra så mycket grönområde för 88 nya bostäder känns 
väldigt kortsiktigt och är inte alls i linje med översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget är inte förenligt med principer för en hållbar utveckling av bebyggd 
miljö. Områdets värde reduceras till det kortsiktiga ekonomiska värdet av att bebygga 
det med bostäder och till förhoppningen om att detta ska skapa ett livfullt centrum, sam-
tidigt som den långsiktigt hållbara utvecklingen utifrån ekonomiska, ekologiska och inte 
minst sociala perspektiv riskeras.

Kommunen har lagt ner hundratusentals kronor (om inte miljontals) av våra skattepeng-
ar på att ta fram planer och dokument med storartade visioner och med vackra ord om 
hur viktigt det är för barn med gröna platser för lek i nära anslutning till skolan.

Och sedan struntar man helt i att omsätta alla fina ord i praktiken. Det kan inte vara 
varken demokratiskt eller moraliskt riktigt.

Om man lyfter blicken och tittar på hela översiktsplanen ser man knappt detaljplaneom-
rådet Området utgör endast en bråkdel av allt som ska byggas i Hjärup.

Och ändå börjar man här vid två skolor och förskola med allt det elände som det innebär.
Ni börjar med att bygga bostäder på den plats man borde bebygga sist.

Ni pratar om förtätning när ni borde fokusera på större och bättre saker, som att utveckla
skolan och skolmiljön.

Ni tar barnens grönområde, lekplats och deras skolmiljö (läs arbetsmiljö) och säljer dessa 
till högstbjudande exploatör. För kommunens fokus i detta planärende är det tyvärr bara 
pengar som räknats.

Nedan utvecklar vi varför vi anser att detaljplanen är ett hastverk utan tanke på de
konsekvenser som planen medför. Planen är ett bevis på att man inte lyckats omsätta alla
fina ord i praktiken.

Utöver ovanstående synpunkter så har sakägaren även framhållit en stor mängd syn-
punkter som p g a dess omfattning fått sammanställa enligt följande:
Intressenter
Via en hänvisning till plan- och bygglagen och till kommunens handling ”Tillväxt 7000” 
samt utifrån den omkrets som kungörelsen annonserades i så tyder detta på att kommu-
nen hade som intention att nå ut till ett stort antal intressenter. Därför så hävdas att alla 
boende i Hjärup borde anses som intressenter.  
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och min familj berörs genom att:
Exploateringsgraden är väldigt hög och husen ligger tätt. Eftersom husen kommer att
ligga relativ nära vår tomt kommer de också att skugga tomten och jag kräver att det
ska göras skugganalyser för hur vår tomt påverkas.

Insynen på vår tomt kommer att öka kraftigt eftersom det också ritats in
fyravåningshus, som är 13,5 m höga, vilket är mycket högre än vårt hus och de som
bor i husen kommer att kunna se rakt ner på vår tomt. Vi kommer inte ha några
möjligheter till insynsskydd och det försämrar vår boendekvalitet. I tidigare samråd
har aldrig så höga hus föreslagits där.

De fria öppna ytorna ersätts med hus som kommer att skymma möjligheten från vår
tomt att se solnedgång och himmel i väster som vi värdesätter väldigt mycket idag.

Kungörelsen
Kungörelsen som annonserades var inte korrekt, varför kallelsen bör ogiltigförklaras och
därmed hela samrådsförfarandet.
2) Varför har definitionen av sakägare varit så snäv? Detaljplanen påverkar ju alla med 
barn i skolan, alla Vångavägens fastighetsägare och alla med tomt mot Klockaregårds-
vägen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet saknas helt i detaljplanen och tar inte hänsyn till hur många barn som 
bor i Hjärup idag och hur många barn som kommer att flytta in.

Byggtid
Mycket ska byggas på ett relativt litet område och det kommer att krävas många år av
byggtrafik och byggbuller, lastbilar som backar och allmänt ökad trafik av alla som ska 
till och från bygget.
Finns det analyser gjorda för hur många fordonsrörelser det totalt blir med allt från 
byggledning, arbetare och transporter och hur detta kommer att påverka miljön?
Barnens skolmiljö och säkerhet kommer att försämras under byggnationen. Kommunen 
har ett ansvar att påverka detta.

Hälsa och idrott
Sakägaren ifrågasätter varför kommunen väljer att bebygga på ett värdefullt park-, re-
kreations- och idrottsområde som dessutom ligger i anslutning till skolområdet. Även en 
flytt av dessa funktioner ifrågasätts. Vidare argumenteras för negativt detta kommer att 
påverka barnens hälsa bl a lek- och rekreationsmöjligheter. 
Utöver detta så hänvisar sakägaren till en rapport som Boverket tagit fram som ska 

vägleda kommuner i fortsatt samhällsplanering. Sakägaren undrar också på vilket sätt 
kommunen använder sig av Boverkets riktlinjer i planeringen. 

Sakägaren hänvisar också till en rapport som folkhälsoinstitutet tagit fram som ska väg-
leda kommunen att ta hänsyn till folkhälsoaspekter:

Äldre i Hjärup
Sakägaren argumenterar för hur detaljplanen kommer att påverka de äldre i Hjärup och 
framförallt de boende i Centrumgården. 
Grönområden
Eftersom Åttevägens detaljplan tar bort pulkabacken, tennisplan samt idrottsplatsen, 
måste dessa vara inritade i nya förslag för att vi ska kunna känna trovärdighet.

Parken kan inte ersätta idrottsplatsen som försvinner. Parken kommer inte heller under 
överskådlig framtid att kunna användas som plats för idrott av de mer än 750 eleverna 
som går på skolorna. Det är inte heller rimligt att skolbarnen ska gå till nya ip för att 
idrotta, speciellt då nya ip endast erbjuder fotbollsmöjligheter.

Luft och partiklar
l samband med byggperioden kommer många invånare/skolbarn uppleva starkt försäm-
rad luft. Sakägaren hänvisar till vad som står om luftkvalitet i den Fördjupade översikts-
planen för Hjärup, detta måste följas upp. 

Dag- och spillvatten
Tyrens utredning är en allmän översikt och inte djupanalyserad med utgångspunkt från 
det verkliga förslaget. Det finns med andra ord ingen utredning som vi som boende kan 
förhålla oss till. När kommer kommunen ta fram det underlaget?

Om detaljplanen för Attevägen och Tågvägen bebyggs kommer Hjärupslundsskolan att 
vara omringad av hårdgjorda ytor. Har kommunen gjort någon form av utredning vad 
som skulle hända om det 100-årsregn som Åttevägen är skyddad för inträffar? Riskerar
Hjärupslundsskolan att stängas temporärt på grund av vattenskador?

Dammarna skapar stora risker för barnen, då det är naturligt att leka vid dem. Det är
lågstadiet som är närmaste skola, varför det i huvudsak är de mindre barnen som lättast 
kan nå dit. Detta är inte acceptabelt. Finns det inga alternativ? Gräva ned dagvattendam-
marna?
Har kommunen förstärkt ledningskapaciteten så att en utbyggnad enligt planförslaget 
inte kommer att medföra några problem för spillvattnet?
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Skuggning
Vi vill att kommunen gör en skuggutredning för att förstå vilka effekterna blir av fram-
förallt vinterperioden när solen står lågt, för de närboende och skolan.

Kommer byggnaderna att ta bort kvällssolen för de närboende som bor västerut?

MKB
En MKB måste tas fram för Åttevägen. Människors hälsa och miljö kommer att påver-
kas. Frågan är hur mycket?

Plan- och genomförandebeskrivningen
Medborgarna borde involveras bättre och även tidigare planprocessen. 

Beskrivningen är full av motsägelser och går stundtals rakt emot det som antagits i
översiktsplanen. Detaljplanen verkar ha sitt enda fokus i hur många bostäder kommunen 
kan pressa in på ytan. 

Utöver detta har nämner sakägaren flertalet synpunkter om vad han anser vara felaktig-
heter i plan- och genomförandebeskrivningen.

Beslutet skall tas av kommunfullmäktige
Sakägaren nämner ett stort antal synpunkter varför han anser att detaljplanen måste 
beslutas av kommunfullmäktige och inte av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Det sociala livet i Hjärup
Sakägaren ifrågasätter borttagandet samlingsplatser och mötesplatser, framförallt kring 
pulkabacken och ytorna kring denna. Han ifrågasätter även att grusplanen, och före-
slagna grönytor skall kunna fungera som sociala mötesplatser.

Sakägaren förklarar att fotbollsplanen är inhägnad beror endast på att UlF har tagit be-
talt för sina matcher, men då de får nya planer kan inhägnaden tas bort. Då skulle mar-
ken upplevas som mer tillgänglig och den skulle förbli samt förstärkas som det viktiga 
område det redan är.

Kommentar: Kommunen beklagar att det angavs fel veckodag i annonsen, däremot rätt 
datum. Dock har annonseringen varit korrekt i följebrevet, på hemsidan och i den kun-
görelse som sattes upp i Rådhuset samt biblioteken i Hjärup och i Staffanstorp. Vilket 
är tillräckligt för att inte behöva vidta åtgärder. Rätt information har uppenbarligen nått 
flertalet hjärupsbor eftersom samrådsmötet var välbesökt. Något nytt möte kommer ej 
att hållas. 

Den föreslagna utbyggnaden följer intentionerna i Fördjupade översiktsplanen för Hjä-
rup samt översiktsplanen.
Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de förslagen i den för-
djupade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet planerades för 200 st respektive 150 
st i utställningskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 100 st. I över-
siktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås 15-30 
bostäder/hektar. I livsoas, det dokument som tagits fram mellan politiken och Hjärups 
byalag föreslås ca 100 bostäder. 

Med utbyggnaden av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde 
som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. 
I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och 
där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och be-
fintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av 
ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. 
Utifrån detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på 
redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär 
en förändring av skolelevernas närmiljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara 
enbart till det sämre och här finns stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer på 
exempelvis den nuvarande grusplanen.  

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
  
I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns andra områden 
som är markerade med annat ändamål än bostäder, bl a finns det ytor för framtida läro-
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miljöer och fritidsanläggning. 
Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad ge-
nom norra delen av planområdet som sammanbinds av nordsydliga gröna länkar. Denna 
intention finns också i planförslaget.  

Vad gäller insynen på sakägarens tomt, så har placeringen av de högre husen valts för 
att inte ge några negativa konsekvenser iform av skuggning, insyn m.m på de befintliga 
bostäderna.

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

Skuggstudie har bedömts onödigt då ska skuggpåverkan från den nya bebyggelsen inte 
kommer att vara större än vad som är normalt inom tätbebyggt område.

Det finns möjlighet att anlägga flera av barnens lekmiljöer både i Hjärups Park eller vid 
Grusplanen och detta reglas inte genom denna detaljplan. 

Elisabet Pegelow, Anna Pegelow och Johan Bovin (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
Vi anser att detaljplanearbetet måste stoppas tillsvidare då barnperspektivet och en mil-
jökonsekvensutredning bevisligen inte beaktats i den nuvarande planen. Planen tar inte 
hänsyn till barnens vardag och den trafiksituation som de dagligen utsätts för. Arbetet 
måste tas om från början för att förhindra att efterkonstruktioner stressas fram vad avser 
barnperspektiv m m.
Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. Sko-
lan måste prioriteras framför bostadsbyggande. ”Pulkabacken” och grönområdet vid 
Idrottsplatsen skall bli kvar för expansion av Hjärups skolor då samhället expanderar 
och att man på så sätt samlar skolor och fritidsgårdar centralt i Hjärup med de fritidsak-
tiviteter som barnen vill ha samlade vid sko/området, så att de slipper förflytta sig långa 
sträckor inom samhället för sina aktiviteter. 

Trafiksituationen på Klockaregårdsvägen och Slättvägen är idag hårt ansträngd och un-
derlaget för planen har inte tagit hänsyn till barnens skolvägar. En ny trafikutredning bör 
tas fram.

Områdets placering som en central grönyta som binder samman andra gröna områden 
och skapar en sammanhängande grönstruktur i Hjärup - med de ekologiska och sociala 
värden det medför- har inte beaktats tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget (eller i den 
fördjupade översiktsplan för Hjärup som det bygger på).

Vi vill ha ett sammanhängande grönområde genom Hjärup med uppväxta träd och med 
möjligheter för fritidsaktiviteter för ung och gammal och på så sätt få ett levande centr-
um.

Det område som nu skall detaljplaneras är en bråkdel av de totala ytorna som skall ut-
göra Hjärups expansion. Och ändå börjar man här vid två skolor och förskola med alla 
de risker för barnen som det kan innebära på sikt.  Kommunen börjar med att bygga 
bostäder på den plats man borde bebygga sist.
Vi anser att man i första hand skall bebygga områden runt Hjärup enligt Översiktsplanen 
samt behålla de gröna ytor som idag är centrum i Hjärup. Utveckla dessa istället för att 
aveckla dem. Vi vill bo en grön miljö, det är därför som vi har flyttat till Hjärup!

Kommunen tar barnens grönområde, lekplats och deras skolmiljö (läs arbetsmiljö) och 
säljer dessa för att kunna bygga en ”park” som ev. blir klar om 10-25 år! Bygg i stället 
på den åkermark som Kommunen köpt för att bygga en park och lägg motsvarande bo-
städer vid de nya fotbollsplanerna. På så sätt kan Hjärup förbli ”Det gröna Hjärup” med 
en sammanhängande grönområde vid skolorna och möjligheter att bygga bättre skolor 
och fritidsmiljöer för barnen. 

Vi vill att Kommunstyrelsen tar ställning till en reviderad Översiktsplan där detta detalj-
planeområde ändras till att avse park och fritidsområde samt expansionsområde för att 
kunna bygga ut de båda skolorna i Hjärup. 

Bostadsbebyggelse bör flytta till utkanten av Hjärup i stället.

Nedan utvecklar vi varför vi anser att detaljplanen är ett hastverk utan tanke på de
konsekvenser som planen medför. 
Vi anser att rådande detaljplan baserar sig på en felaktig översiktsplan som togs fram 
då Hjärup såg helt annorlunda ut än idag. Med Jakriborgs Centrum, butiker etc samt 
med planerade utbyggnader vid den nya stationen kan inte Hjärup ha underlag för flera 
Centrum och det behövs inte en förtätning i samhällets centrum för att öka servicen i 
Hjärup. Tiden för små servicenheter /butiker är förbi. Butiker kommer att läggas i sam-
hällets utkant (vid G:a Lundavägen) samt vid stationen och finns redan i Jakriborg. Med 
den nya bron över spåren räcker det för ett samhälle av Hjärups storlek inkl. utbygg-
nadsplaner. 

Planförslaget tar inte hänsyn till rådande grönområde vid Hjärups skola samt inte hel-
ler cykelvägarna inom området samt trafiksituationen på Slättvägen/Klockaregårdsvägen 
idag. Idag finns ingen cykelväg på Slättvägen vilket anges i planen. Inte heller nämns att
det vid Hjärups skola idag finns en mycket frekventerad grön kulle ,Pulkabacken, där
skolbarnen och förskolebarnen från Lapptäcket leker på rasterna/uteleken, speciellt un-
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der vinterhalvåret.

Trafiksituationen på Slättvägen består idag till stor del av trafik till Centrumhuset med
olika lastfordon, liksom lokal persontrafik till Vårdcentral, Lapptäckets Förskola och
Hjärups skola samt till fastigheterna i området (den mindre delen).

Vid planering av den nya byggnationen har man tagit till nästan maximalt antal enheter/
ha dvs 24,2 enheter/ha (översiktsplanen anger 15-30/enheter/ha). Området runt planom-
rådet består idag av äldre fastigheter med större tomter. Förslagen byggnation kontraste-
rar alldeles för mycket till angränsande bebyggelse för att göra Hjärups Centrum till en 
attraktiv boendemiljö.
Hjärup som ” Det Gröna Hjärup” kommer att försvinna då man bryter det gröna stråk
som idag går genom samhället och som uppskattas så av dess invånare. 

Vi sakägare till detaljplanen Attevägen vill framföra följande:
Vi är mycket oroade över vilka följder som den planerade byggnationen får för våra 
skolbarns väg till och från skolan samt miljön för skolorna under byggtiden med tunga
transporter som gör skolvägen mycket osäker och deras dagliga skolmiljö med damm 
och buller under flera års tid samt den kommande ökande trafiken med ökad bebyggelse 
i centrala Hjärup.

Kommentar: I översiktsplanen som senast aktualitetsförklaradeds av kommunfullmäk-
tige 2011 slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och där Åtte-
vägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och befintliga invå-
nare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av ett lägenheter/
mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. Utifrån detta har 
kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på redan exploaterad 
mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och befintlig infrastruk-
tur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär en förändring av 
skolelevernas närmiljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara enbart till det 
sämre och här finns stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer på exempelvis den 
nuvarande grusplanen.  

Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som gjorts i planbe-
skrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konstaterat att detaljpla-
nen inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har som statlig myndighet, 
ett ansvar att reagera då en detaljplan medför en betydande risk för människors hälsa 
och säkerhet. Men har i detta fall inget att erinrat på detaljplanen i samrådsyttrande. 
Därför anser kommunen att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöv

Detaljplanen för Åttevägen och Tågvägen hanteras som två olika detaljplaner. Det finns 

likheter bl a förtätning för bostäder inom parkmark, men det i sig är ingen anledning att 
slå ihop dom till en och samma detaljplan. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Angående trafiken, så hänvisar vi er till Tekniska Nämndens yttrande i denna samrådsre-
dogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om kommunens 
tankar kring trafiksituationen. 

I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns även andra om-
råden som är markerade med annat ändamål än bostäder bl a finns det ytor för framtida 
läromiljöer och fritidsanläggning. 

Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad ge-
nom norra delen av planområdet som sammanbinds av nordsydliga gröna länkar. Denna 
intention finns också i planförslaget.  

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

Det finns möjlighet att anlägga en ny pulkabacke både i Hjärups Park eller vid Grus-
planen och detta reglas inte genom denna detaljplan. Det sistnämnda alternativet ligger 
nära skolområdet. 
Under byggandet kommer skolvägarna att lösas på ett säkert sätt för barnen. Detaljpla-
nen omfattar inte skolans fastighet och behovet av lokaler skall lämpligtvis lösas inom 
den.
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Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation av ett om-
rådet.

Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Nya Hjärups Ip. Det befintliga grönom-
rådet kring idrottsplatsen ersätts med en ny park - Hjärups park som både allmänheten 
och skolverksamheten kan nyttja. 

Det finns andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats.

Ansvaret att anta detaljplaner som följer Kommunfullmäktiges intentioner (bl översikts-
planen) är i Staffanstorps kommun delegerat till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde 
som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. 

Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de förslagen i den för-
djupade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet planerades för 200 st respektive 
150 st i utställingskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 100 st. I över-
siktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås 15-30 
bostäder/hektar. I livsoas, det dokument som tagits fram mellan politiken och Hjärups 
byalag föreslås ca 100 bostäder. 

Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen l, Hjärup 8:101)
Vi anser att den rådande detaljplanen bör rivas upp då den:
a) har fundamentala brister i sin utformning och uppenbarligen strider mot den fördju-
pade översiktsplanen som Staffanstorps kommun antagit.
b) strider mot flertalet av kommunens uttalade och antagna målsättningar. 

Vi kommer här nedan att ge beskrivningar, bevis och argument kring dessa punkter, för 
att beslutsfattarna ska inse vikten av att denna detaljplan inte bör antas.

Detaljplanens fundamentala brister:
Kungörelsen
Annonsen i Sydsvenska Dagbladet har felaktigt angivit dagen for samråd och hänvisade 
till tisdagen den 22:e augusti, vilket föranledde missfårstånd och utebliven anslutning till 
mötet. Det rätta borde vara att anordna ett nytt samrådsmöte, får att säkerställa att alla 
sakägare har fått möjlighet att säga sitt.

Sakägare
Till vår vetskap har endast ägarna av ett antal av intilliggande fastigheter utsetts till sakä-

gare. I en fråga som berör ett område som utnyttjas av hela Hjärups befolkning for mo-
tion och rekreation, som också berör en skola med ca 450 st barn samt ett ålderdomshem 
... och som engagerar en hel by, är detta ett mycket märkligt beslut. Detta borde vara en 
fråga där alla invånare i Hjärup är sakägare (se även PBL 12§).

Barnkonsekvensanalys
Sveriges regering har i sin utgåva av Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”,
tydligt markerat att alla beslut och åtgärder som påverkar barns välbefinnande eller per-
sonliga integritet måste utredas ur ett barnperspektiv. Notera följande punkter som är ett 
utdrag ur strategin ...
Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar 
som rör barn.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsper-
spektiv.

Man fastställer också att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn (artikel 3) och alla rättigheterna i konventionen ska respekteras på alla 
nivåer i samhället. Detta kräver kontinuerliga analyser av konsekvensema av beslut, så 
kallade barnkonsekvensanalyser, och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser be-
slut och åtgärder har fått för barn.

I Hjärup finns endast en låg- och mellanstadieskola, vilken är centralt belägen i byn. Det 
är uppenbart i att utformningen av aktuell detaljplan, som angränsar direkt med denna 
skola, måste anses påverka barnen och deras liv till den höga grad att det måste föreligga 
ett krav på en barnkonsekvensanalys innan den kan framläggas som ett fullständigt un-
derlag till beslutsfattarna.

Huruvida medverkande tjänstemän från Staffanstorps kommun inte har tillräcklig kun-
skap i dessa frågor eller om man bara väljer att bortse från dem, vågar vi inte ens spe-
kulera i. Hur som helst är det ytterst beklämmande att denna utelämnats från samråds-
handlingarna for detaljplanen, då de bevisligen strider mot såväl riksdagens som FN:s 
barnrättsperspektiv.

Trafik
Under rubriken Hälsa och säkerhet och under rubriken Trafik kan man läsa att Slättvä-
gen och Klockaregårdsvägen kommer att få en måttlig trafikökning. Detta är vilseledan-
de information, av flera olika anledningar. Dels bygger statistiken på gammal informa-
tion, från 2008. Hjärup har växt avsevärt sedan dess och Slättvägen/Klockaregårdsvägen 
fungerar som en matarväg för centrala punkter i form av skola, dagis, ålderdomshem, 
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idrottsplats och idrottshall. Belastningen på dessa vägar är garanterat högre idag, än vad 
de var 2008 och kommer med all sannolikhet inte att tåla en extra belastning. Vi kräver 
att en ny, aktuell trafikutredning utförs för att ge klarhet i saken.

Dessutom bör utredningen även innefatta Åttevägens påverkan. Idag används gatan för 
infart till 14 st bostäder. Om planen genomförs kommer antalet bostäder som ska förses 
med 728%, till totalt 102 bostäder.
Man hävdar också att bullernivåer och vibrationen inte bedöms innebära att gällande 
nivåer överskrids. Igen, vi kräver att en bulleranalys utförs, så att vi får klarhet i saken. 
Beslut av denna magnitud bör inte grundas på arbiträra antaganden, utan på riktigt ut-
förda utredningar och fakta.

Detaljplanen i förhållande till den fördjupade översiktsplanen
Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-06-18 och anger 
att området får bebyggas med 10-15 bostäder per hektar. I den aktuella detaljplanen är
bosättningsgraden 24,4 bostäder på hektar.

Kommunens egna uttalanden och målsättningar
Identitetsbärare
Staffanstorps kommun har genom ett, förmodat, välgrundat arbete tagit fram en vision 
för framtidens kommun, vilket grundar sig på vad man kallar fem identitetsbärare; hem-
bygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Detta är ett modernt och intelligent 
sätt att arbeta med visioner. Intressant är att man endast väljer att beröra tre av dessa 
identitetsbärare när man tagit fram samrådsunderlaget för aktuell detaljplan. Möjligen 
är det så att hembygd och inspiration inte är viktigt får Hjärup i allmänhet, eller kanske 
bara får detta projekt i synnerhet, men det kan man bara spekulera i. Mer graverande är 
dock att man inte på något sätt kan se hur projektet tillför de övriga tre identitetsbärarna 
någonting över huvudtaget.

- Livsoas: ja, att tillse människors behov av olika bostäder i olika faser är ju en god tanke. 
Att det ska ske i lugna gröna omgivningar, känns lite ironiskt då man genom exploate-
ring offrar en redan befintlig och mycket uppskattad (lugn och grön) yta får fler bostäder
-Tidskvalitet närhet till allt: Det är troligen rätt att fler bostäder ger ett bättre underlag
för förbättrad service. Dock kommer Hjärup, under all förutsebar framtid, inte ha en 
befolkningsmängd som ger utrymme för mer än ett centrum. Kommunen har, enligt vårt 
menande, en riktig uppfattning om att stationsområdet/Jakriborg är och kommer att 
förbli Hjärups kärna vad det gäller affärer, butiker och liknande service. Är det inte då 
en mer tilltalande tanke att exploatera områdena väster om järnvägen för att göra detta 
centrum mer centralt. Man vinner ingenting i att exploatera den yta för umgänge och 
rekreation, snarare tvärtom, en förtätning gör Hjärup till ett mindre attraktivt alternativ 
för människor som söker en ny bostad.

- Stadsliv: ingen har någonsin valt eller kommer någonsin att välja Hjärup om stadsliv är 
ett prioriterat kriterium vid val av bostadsort. Tvärtom, har Hjärup sin styrka i sin bya-
miljö. Personligen valde vi mellan flera orter att bosätta sig på (Åkarp, Lomma, Skanör, 
m.fl.) innan vi till slut, av en slump, hittade ett hus i Hjärup som intresserade oss. Efter en 
promenad kring skolan och närliggande miljöer, med väl fungerande cykel- och gångvä-
gar och gröna öppna ytor, blev valet mycket enklare. Vi upplevde helt enkelt att detta var 
en del av Hjärup. En förtätning kommer garanterat att missgynna Hjärup på sikt, då byn 
som helhet kommer att vara mindre attraktivt för bostadssökande. Igen, vinsten ligger i 
de gröna och lugna omgivningarna, som ni själva omnämner det.

Man kan också notera att exploatering av det aktuella området inte tillför något till dessa 
tre identitetsbärare, dock finns alla möjligheter i världen att implementera dessa i andra
exploateringsområden, såsom utbyggnad av Jakriborg med intilliggande områden och 
längs med den planerade Hjärupsparken i östra delama av Hjärup, där man inte behöver 
offra ett område som idag utnyttjas och uppskattas av såväl skolbam, ungdomar och  
idrottsutövare som av vuxna och högtidsfirare.

Vi har full förståelse för kommunens styrdokument och målsättning, men att hävda att 
man uppfyller dessa i detta projekt ser vi som en direkt efterhandskonstruktion. Man kan
omöjligen påstå att dessa identitetsbärare gynnas av en förtätad boendemiljö inom ett 
område som inte i någon som helst mån måste exploateras i brist på alternativ. Tjänste-
männen skriver i samrådshandlingen ”För denna detaljplan är det framförallt identitets-
bäraren livsoas, stadsliv och tidskvalitet som påverkas”, vilket troligen är sant, dock inte 
i en positiv riktning.

Ortens utveckling
Det är allmänt känt att det är främst barnfamiljer som attraheras av Hjärups speciella
utformning med utifrånmatning av trafik, ingen genomfartstrafik, ett grönt och lugnt 
centralt område kring skola, osv. Sannolikheten är väldig hög att Hjärups framtid är 
tätt sammankuten till just denna demografiska sammansättning av människor som att-
raheras av samma egenskaper. Vid närmare eftertanke blir man då också nyfiken på hur 
kommunen kommer att hantera dessa barnfamiljers rättmätiga krav på barnomsorg och 
utbildning i framtiden. Om nu Hjärup ska växa från 1739 st bostäder till 4890 st till 
2038 (en ökning med 286%), hur gör man då med Hjärups skola? Möjligen väcker det 
en tanke att den kommer att behövas bygga ut, då den redan idag är trångbodd med 
sina ca 450 elever. Hur kommer den att klara 1287 elever? Om man anser att skolan 
på sikt kommer att behövas byggas ut, finns inget hållbart argument att exploatera hela 
närområdet med bostäder, då detta kommer att omöjligöra en utbyggnad av den befint-
liga skolan. Vilket också framkommer av Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram 2006 där 
man skriver att ”Området utgör en rest av det nu till stadslandskap exploaterade jord-
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bruksområdet. De öppna åkermarkerna och gamla landsvägsallen, liksom andra alléer 
och trädridåer, är av betydelse för helheten tillsammans med bymiljöerna.”En förtätning 
genom bebyggelse av grön- och rekreationsområdet som detaljplanen berör, står helt i 
kontrast till detta. Vi ber er vänligen ta detta i åtanke innan vidare beslut fattas om de-
taljplanens vara eller inte vara. 

Sammanfattning
Kommunens planer upplever vi överlag som ambitiösa och välriktade. Dock hävdar vi
bestämt att detaljplanen att exploatera Hjärup 18:2 m. fl. är totalt kontraproduktivt till 
de målsättningar som kommunen själv har satt upp, vad det gäller livskvalitet, hälsa, 
idrott, sociala mötesplatser, gröna och lugna omgivningar, rekreation och lek, natur och 
grönstruktur. Allt det kommunen säger sig vilja göra finns det utrymme och möjlighet 
till inom andra exploateringsområden, där man utan att offra utnyttjade och omtyckta 
grönområden kan tillgodose dessa önskemål och målsättningar. Man har ett tillfälle att 
lägga till något till samhället, utan att ta något ifrån medborgarna. Utnyttja detta.

Vi skulle vilja få svar på följande direkta frågor:
- Kommer samrådsmötet att tas om? Om inte, varför och hur argumenterar ni då att våra
demokratiska rättigheter uppfyllts?
- Varför är endast ett fåtal fastighetsägare sakägare när frågan bevisligen berör hela 
Hjärup?
- Kommer det att utföras en barnkonsekvensanalys? Om inte, behöver vi en utförlig för-
klaring som vi kan vidarebefordra till nästa instans.
- Kommer det att utföras en ny trafikutredning och bulleranalys? Om inte, behöver vi en
utförlig förklaring som vi kan vidarebefordra till nästa instans.
- Finns det ett beslut från kommunfullmäktige som bekräftar/godkänner förändringar av
antal bostäder per hektar, från 10-15 st i den fördjupade detaljplanen till 15-30 st i
detaljplanen?
- Hur ser ni att de identitetsbärare ni uppgett påverkas positivt av detaljplanen?
- Hur ser planen för skol- och barnomsorg ut för Hjärup fram till 2038?
- På vilket sätt tillför det aktuella projektet något till samhället, som inte kan göras inom
andra exploateringsområden?

Kommentar: Kommunen beklagar att det angavs fel veckodag i annonsen, däremot rätt 
datum. Dock har annonseringen varit korrekt i följebrevet, på hemsidan och i den kun-
görelse som sattes upp i Rådhuset samt biblioteken i Hjärup och i Staffanstorp. Vilket 
är tillräckligt för att inte behöva vidta åtgärder. Rätt information har uppenbarligen nått 
flertalet hjärupsbor eftersom samrådsmötet var välbesökt. Något nytt möte kommer ej 
att hållas. 

Urvalet av sakägare har skett enligt plan- och bygglagens deinfitioner och praxis. Plan-
förslaget kungörs för att nå en större krets eftersom fler än sakägarna kan vara berörda.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
   
Angående synpunkt om trafikutredningen, se  Tekniska Nämndens yttrande i denna sam-
rådsredogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om kom-
munens tankar kring trafiksituationen. 

Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de förslagen i den för-
djupade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet planerades för 200 st respektive 
150 st i utställingskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 100 st. I över-
siktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås 15-30 
bostäder/hektar. I livsoas, det dokument som tagits fram mellan politiken och Hjärups 
byalag föreslås ca 100 bostäder. 

I den här detaljplanen är det framförallt de tre nämnda identitetsbärarna som är be-
skrivna i planbeskrivningen som berör förslaget mest. 

I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns andra områden 
som är markerade med annat ändamål än bostäder, bl a finns det ytor för framtida läro-
miljöer och fritidsanläggning. Den här detaljplanen syftar till att planlägga för bostäder 
inte lösa skolsituationen. 

I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och 
där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och be-
fintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av 
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ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. 
Utifrån detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på 
redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär 
en förändring av skolelevernas närmiljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara 
enbart till det sämre och här finns stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer på 
exempelvis den nuvarande grusplanen.  

Gällande buller, så är detta beskrivet i Trafikplanen för Hjärup. 

Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)
Åttevägen är en säker väg!
När vi flyttade hit visste vi att det fanns planer på att bygga på fotbollsplanen. Men vi 
kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss att kommunen planerade att så fatalt öde-
lägga ett så stort och viktigt område av Hjärup. Vi kunde heller aldrig tro att den kulle 
som lite missvisande kallas för pulkabacken (fast är världens bästa lekplats året om) 
skulle påverkas av dessa planer. Att bygga så tätt och så mycket på ett så litet område är 
att sätta vår tillit till staffanstorps kommun, på stora prov.

Som småbarnsföräldrar och föräldrar till blivande skolbarn är vi djupt oroade över hur 
planerna för området närmst oss ser ut. Vi vill i detta brev uttrycka detta på det allra 
tydligaste sätt och ser mycket fram emot återkoppling på detta!

l följande yttrande kommer vi att numrera våra påståenden och frågor på följande sätt 
(X). Vi förväntar oss kommentarer på detta med samma numrering.

Yttrande
I egenskap av sakägare har vi följande synpunkter på förslag på ”Detaljplan för del av 
Hjärup 8:2 m fl, Åttevägen i Hjärup”

Barnperspektivet
På samrådsmötet den 22 augusti framgick det tydligt att kommunen inte har tagit hänsyn 
till barnen i sin detaljplan. Representanter kallade det ”ett trubbigt verktyg”.

Då det aktuella området är beläget mitt i ”barnens centrum” mellan skolor, förskolor 
och barnens ”spontana lekplatser” som till exempel kullen, bör det vara högst relevant 
att utreda detaljplanen ur ett barnperspektiv.

Vidare vill vi undertrycka vikten av detta genom att hänvisa till kommunens egna ord i 
”Tillväxt 7000”:

”Vid planering av våra nya områden skall planer och deras konsekvenser beskrivas ur 
barnens perspektiv med barn checklistor, barnkonsekvensanalyser eller andra fungeran-
de verktyg som visar barnens perspektiv”.

Av den fördjupade översiktsplanen framgår vidare att:
”Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i närheten av bostaden, härifrån 
görs de första upptäckterna. Avskilda platser som inte alltid behöver vara kända av de 
vuxna är viktiga för barn och unga, samtidigt som kontakten med vuxna också bör be-
tonas. Bostadsmiljöerna är barnens uppväxtmiljö, de är experterna och de bör engageras 
i det fortsatta arbetet. Säkra skolvägar och gröna miljöer som stimulerar barnens fantasi 
är viktiga frågor att ta med sig i det fortsatta arbetet.”

(1) Finns det några undersökningar dokumenterade angående barn i Hjärup?
(2) Har i så fall dessa använts i uppbyggnaden av detaljplanearbetet för Hjärup?
(3) Vi hävdar att ett fortsatt arbete med detaljplanerna inte bör genomföras utan att 
barnchecklistor, barnkonsekvensanalyser eller andra fungerande verktyg genomförts på 
ett korrekt sätt.

Skolorna
Idag är skolsituationen ohållbar i Hjärup. Asfalterade skolgårdar där baracker nu har 
agerat skol- och fritidssalar långt över accepterad tid, är inte en inspirerande miljö för 
våra barn. För att återkomma till den berömda kullen (pulkabacken) så är den idag en 
mötesplats på morgonen (vi ser barnen varje morgon, när vi är på väg till förskolan), ett 
”häng-ställe” för de äldre barnen, ett ”springa-av-sigmyror- i-benen-ställe” för de yngre 
barnen, och mycket mer. Fråga 100 barn (i barnkonsekvensana lysen, kanske?) vad kul-
len är för dem så lovar vi att ni får 100 svar tillbaka!

Samtidigt hänvisas vi till att grusplanen minsann kommer att finnas kvar! Kommer kom-
munen att införa plåster-bidrag i takt med att de enda lekytorna i framtiden kommer att 
vara asfalterade eller grusbelagda?

Den rent faktiska situationen med antalet barn som behöver skol- och färskoleplats är 
heller inget man kan blunda för. Redan idag hålls delar av verksamheten i baracker och 
när vår dotter skulle börja förskolan fick man stänga Öppna Förskolan för att hon och 
13 andra barn skulle kunna få plats! Den nya skolan som är planerad vid Lundavägen, 
men eftersom luftburna högspänningsledningar passerar marken så kan detta inte göras 
på denna plats förrän dessa har grävts ned. Och i dagsläget finns inga sådana planer var-
för det kan ta väldigt många år eftersom kommunen inte äger ledningarna.
(4) Hur planerar kommunen att ta emot de minst 100 barnen som förväntas tillkomma i 
Hjärup enbart på grund av bygget på Åttevägen och Tågvägen?
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(5) Hur kommer kommunen att hantera de problem som uppstår när studie- och fritids-
miljön störs under de (förmodade) tre byggåren? (Vi inser i skrivande stund, med bestört-
ning, att det kan handla om vår dotters första tre år i skolan!) Vi kräver en utredning 
kring denna fråga.
(6) På vilket sätt har skolorna och förskolorna i området fått yttra sig? På ”Vårt” Lapp-
täcket fick/vågade/vill fröknarna (som i övrigt är väldigt frispråkiga) inte uttala sig.
(7) Vi flyttade från Lund och Södra Esplanaden på grund av att vi läst studier om hur 
ljudnivåer påverkar barnens hälsa. Denna typ av utredningar vill vi gärna ta del av och 
vi ser även att respektive skola/förskola får ta del av detta.
(8) Hur kommer luften på skol- och färskolegårdarna att påverkas under byggtiden?
(9) Hur påverkas arbetsmiljön, för såväl barn som personal på skolorna och förskolorna?

Trafiken
”Barn lever i en fantasivärld, inte bokstavligt talat men bildligt... Ett barns väg till skolan 
kan variera med humöret. Inte sällan finns det en väg för glada dagar, en andra för sura 
dagar och kanske en tredje för ledsna dagar.”

Detaljplanen beskriver en ökning med 50% av trafiken på Klockaregårdsvägen. Detalj-
planen beskriver också hur Åttevägen skulle bli en infartsväg för ett stort antal männ-
iskor. Åttevägen och alla vägar som leder in till den bidrar till att föräldrar lugnt och 
tryggt kan låta sina barn ta sig själv till skolan. Det innebär inte bara självständiga barn. 
Det innebär också en större frihet för föräldrarna där de kan utöka sina arbetade timmar 
varje vecka då man inte behöver lägga tid på hämtning och lämning. Vi kan bara spe-
kulera, men den förväntade ökade trafiken förändrar radikalt situationen för hundratals 
föräldrar i Hjärup och därmed även deras/våra hämtnings och lämnings rutiner.

(10)Beskriv hur Rambölls trafikutredning har påverkat planerna för bygget vid Åttevä-
gen.
(11) På vilket sätt involveras barnperspektivet i trafikutredningen?
(12) Hur kommer ljudnivån (buller) förändras med den ökade trafiken?
a) Under byggtiden 
b) När bygget är klart och trafiken är ”normal”
(13) På samrådet återkom kommunensrepresentanter gång på gång till att Hjärup ska 
fortsätta vara en by med ett trafiknät som grundar sig på återvändsgator. Detta är någon 
som är en förutsättning för att behålla det trafikklimat vi idag har i Hjärup- där man 
tryggt kan släppa ut sina barn. Vilka garantier finns det för att Hjärup fortsatt ska vara 
den oas av ”bilfri” miljö som den är idag?

Husens art och den täta planen
Det är i allra högsta grad önskvärt att Hjärup behåller den atmosfär och den känsla av 

”livsoas” som kommunen idag skryter om att Hjärup är. Att anlägga två höghus och ex-
tremt tätbebyggda hus, i mitten av Hjärups centrum, förtar en del av Hjärups charm och 
anledningen till att man flyttar dit. Den linje som Hjärup har idag är en av anledningarna 
till att välbetalda skattebetalare flyttar hit!

(14) Vilka riktlinjer har kommunen för att hålla den klara linje som Hjärup som sam-
hälle håller idag?
(15) Staffanstorp och Hjärup är visserligen samma kommun, men där slutar likheterna. 
Hur arbetar kommunen med att särskilja Hjärup från Staffanstorp? Hjärup bör till ex-
empel inte ha hus med mer än tre våningar för att kunna hålla sin linje om ”by”. stat-
fanstorp utgör ”staden” i kommunen, det gör inte Hjärup!
(16) En av anledningarna till att man flyttar till Hjärup, är att det finns luft mellan ” oss” 
och grannarna. Detaljplanen talar om 15-30 bostäder/ha vilket står i stark kontrast till 
den fördjupade översiktsplanen som talar om 10-15 bostäder/ha (Visserligen reviderad 
genom ”Framtidens kommun Perspektiv 2038” ). Det senare medför följaktligen mindre 
trafik och byggtid. Hur resonerar kommunen?

Sammanfattning
Vi ställer oss kritiska mot detaljplanen. Vi ser fram emot svar på de frågor och funde-
ringar vi i denna skrivelse tar upp. Vi ser även fram emot ett vidare samarbeta mellan 
kommun och Hjärupsbor där vi gemensamt kan fundera över vad som är bäst för Hjärup 
som samhälle !

Som avslutning slänger vi här ut tre alternativ som för oss och för hela Hjärup hade kun-
nat bidra till en positiv utveckling av vårt centrum!

l första hand:
1. Behåll kullen, gör resterande av området som omnämns i detaljplanen, till en del av 
den park som ska byggas.
2. Behåll kullen, utveckla det aktuella området till ett utökat skolområde med nya
skolbyggnader, för det kommer att behövas!

l sista hand:
3. Behåll kullen! Om området bebyggs bör man slopa planerna på flerfamiljshus samt 
halvera antalet hus/ha!

Kommentar: Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens 
vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå 
det övergripande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för 
Hjärup – på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa 
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mer på staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup 
underlag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensana-
lyser eller barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all 
planering ska enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns andra områden 
som är markerade med annat ändamål än bostäder, bl a finns det ytor för framtida läro-
miljöer och fritidsanläggning. Den här detaljplanen syftar till att planlägga för bostäder 
inte lösa skolsituationen. 

Det finns möjlighet att anlägga en ny pulkabacke både i Hjärups Park eller vid Grus-
planen och detta reglas inte genom denna detaljplan. Det sistnämnda alternativet ligger 
nära skolområdet. 

Under byggandet kommer skolvägarna att lösas på ett säkert sätt för barnen. Detaljpla-
nen omfattar inte skolans fastighet och behovet av lokaler skall lämpligtvis lösas inom 
den.

Detaljplanen har skickats till Staffanstorpshus som är fastighetsägare samt till Barn- och 
Utbildningsnämnden, vars skolstrateger har haft möjlighet att yttra sig. 

Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid nybyggnation av ett 
området. Likaså vad gäller riktvärden för miljökvalitetsnormer m.m. 

Angående synpunkter om trafikutredningen, se Tekniska Nämndens yttrande i denna 
samrådsredogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om 
kommunens tankar kring trafiksituationen. 

Rambölls trafikutredningen har påverkat detaljplanen i form av vald infartsväg till pla-
nområdet. Detaljplanen kan inte styra byggtrafiken. Det förutsätter att den kommer att 
ske med rimlig hänsyn utan att vara störande.

Angående trafikbullret efter utbyggnationen så kommer hastigheten att sänkas längs 
Klockaregårdsvägen. Trafikökningen är heller inte så stor att en mer omfattande bul-
lerberäkning behöver göras utöver Trafikplanen för Hjärup. 

Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde 
som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. 
I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och 
där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och be-
fintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av ett 
lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. Utifrån 
detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på redan 
exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas. 
Norra delen av planområdet lämpar sig för ett flerbostadshus, då detta läge inte ger upp-
hov till skuggningsproblematik. 

En utbyggnation av planområdet kommer innebär en förändring av skolelevernas när-
miljö. En förändring behöver inte nödvändigtvis vara enbart till det sämre och här finns 
stora möjligheter att utveckla skolans närmiljöer på exempelvis den nuvarande gruspla-
nen.  

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

Gert Persson och Annette Ljunggren Persson (Stationsstigen 24, Hjärup 18:18)
Vi har inga synpunkter på den på kommunens hemsida presenterade planen förutom 
nedanstående två punkter som vi anser skall tas i beaktande.
 
1.  Fastigheten Hjärup 18:18 (Hjärupslunds Gård) har idag och har i alla tider haft sin 
huvudsakliga infart från Stationsstigen. Denna infart är dock genom nybebyggelse runt 
Stationsstigen starkt begränsad vad avser bredd och möjlighet till svängradie för lite 
större fordon. Eftersom fastigheten från och till kräver åtkomst för större fordon som 
lastbil, husvagn, osv fungerar detta idag genom att dessa transporter sker via Åttevägen 
samt vidare via vägen mellan Hjärupslundsskolan och idrottsplatsen. Denna tillfart an-
vänds även av Green Landscaping som är stationerade på Hjärupslunds Gård.
Vi förutsätter att vi får garantier för att denna möjlighet till tillfart kvarstår även efter 
planens genomförande.
 
2.  Som ovan nämns har de som sköter grönytor, gångstigar, mm i Hjärup (Green) sina 
maskinförråd, personalutrymmen, mm på Hjärupslunds Gård. Därutöver disponerar 
man ett mindre område strax öster om Hjärup 18:18 som upplag för grenavfall, grus, 
jord, mm som är förknippat med parkskötseln. Denna verksamhet är idealiskt placerad 
centralt i verksamhetsområdet vilket minimerar transportavstånden. Placeringen initiera-
des av kommunen för ca 20 år sedan då kommunens egen verksamhet inom Markteknik 
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flyttade hit.
Av detta skäl vore det önskvärt och klokt att på bekostnad av lite parkyta avsätta erfor-
derlig yta för detta ändamål intill östra gränsen av Hjärup 18:18.

Kommentar: Tillfarten till fastigheten via Åttevägen kommer fortsättningsvis att finnas 
kvar. 

Detaljplanen reglerar inte detta, men frågan angående avlastningsytan tas med i den 
fortsatta planeringen av området. 

Inkomna yttranden från övriga
Hjärups byalag 
Efter samrådsmöten 2013-08-22 och 2013-09-03 i Hjärupslundsskolan måste, enligt
Hjärups byalag, följande synpunkter beaktas. 

Det gröna Hjärup
Det gröna Hjärup är ett signum för byn som ska bestå. De i dag befintliga samlade gröny-
torna får inte decimeras utan att de ersätts med nya. Likaså ska träd och planteringar 
som tas bott omedelbart ersättas.
Det nya parkstråket, Hjärups park, från Hjärupslundsskolan fram till de nya fotbolls-
planerna vid Lundavägen räknas inte in i befintliga grönytor. Grönytorna är till för re-
kreation i alla åldrar och bör vara varierade i sin utformning. Det bör finnas utrymme 
för rastning av hundar, spontana aktiviteter, motionsträning som jogging och annat eller 
bara en långsam promenad. Vissa cykelstråk kan markeras som ”genomfartsleder” där 
det tillåts en högre hastighet utan fara för övriga. Det behöver också placeras ut många 
parkbänkar.

Viktigt är också att de ytor som i dagens detaljplan är markerade som grönområden för-
blir det och inte kan komma att ingå i någon form av förtätning av bebyggelsen. Beträf-
fande Tågvägen försvinner ett grönområde med träd och buskage. Således är det viktigt 
att anläggningen av Hjärups park snarast påbörjas och att ersättningsträd planteras. 
Ersättning av befintlig BMX-bana samt tennis/basketbana bör läggas skolnära.

Säkra trafiklösningar
Som Klockaregårdsvägen är utformad idag inbjuder den till för höga farter, vilket redan 
påtalades i höstas i svaren till Byalagets enkät angående ”Trafikfällor i Hjärup”. En skri-
velse med enkäten som underlag gjordes till Tekniska enheten i Staffanstorp. I svaret till 
Byalaget 2013-04-22 noteras att: ”Skyltarna för övergångsstället på Klockaregårdsvägen 
syns bra och inte kräver någon åtgärd. Hastighetsbegränsningen kommer att ändras till 
30 km/h under våren/sommaren” (något som ännu ej genomförts). Detta är inte accepta-
belt. Ett samlat grepp måste tas snarast och innan detaljplanen blir verklighet med tanke 
på förtätningen av bostäder i området. Klockaregårdsvägen utgör en olycksfara för både 
skolbarnen på väg till skolan och andra gång- och cykeltrafikanter. Exempelvis kan man 
utnyttja sig av flervägsstopp och/eller rondeller. Det är angeläget att det planeras in en 
cykelväg längs södra kanten av Hjärups park så att barnen i de östra delarna av Hjärup 
får ett alternativ till Klockaregårdsvägen. Denna utbyggnad måste färdigställas före pla-
nerad byggstart för att göra det möjligt för skolbarnen finna bra vägar att nå sina skolor.
Beträffande Tågvägen saknas gång- och cykelbana i hela Tågvägens sträckning. Denna 
gata får inte i framtiden utgöra en ökad olycksrisk för dem som rör sig i området. Detta 
måste lösas på ett bra sätt. Påpekas bör att Byalaget tidigare starkt betonat att trafiksitu-
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ationen ska lösas på de cyklande- och gåendes villkor och detta ska gälla för hela Hjärup.

Parkeringar
Staffanstorps kommun bör göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i Hjärup. Antalet 
bostäder ökar medan antalet parkeringsplatser minskar även för besökare och de som 
har arbetsplats i närområdet till gamla centrum. Enligt detaljplanen flyttas dessutom 
befintlig parkeringsplats på Tågvägen till en mindre yta. Täcker denna behovet för de 
boende i området? Hjärups byalag anser att det är fel att dagens grönyta bakom skolan 
i sydvästra hörnet av detaljplanen för Åttevägen ändras till en parkeringsplats. Grönytor 
ska sparas i görligaste mån. Det finns andra alternativ för Centrumgårdens hyresgäster. 
Denna yta bör finnas kvar som en buffert mellan barnen och bilarna på Centrumstigen.

Grusplanen vid idrottsplatsen
Hur denna ska utformas bör utarbetas i nära samråd med skolans personal och skolbar-
nen så att även deras behov tillfredsställs. Det är av yttersta vikt att grusplanen färdig-
ställs som en aktivitetsyta med bl.a. pulkabacke innan någon form av bebyggelsen på-
börjas. Denna yta bör öppnas upp mot Hjärupslundsskolan så att ett sammanhängande 
grönt stråk mellan skolorna bildas.

Bebyggelsens utformning
Som byalaget tidigare hävdat, t.ex. i ”Förslag till Fördjupad översiktsplan Hjärup 2006-
09-01 och 2009-09-16”, får bebyggelsen inte överstiga tre våningar. Bebyggelsen i Hjä-
rup ska inte överstiga Centrumgårdens höjd. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet ska noga beaktas och har alltid funnits med i Byalagets diskussioner
och skrivningar. Byalagets synpunkter står fast enligt ”Förslag till fördjupad översikts-
plan Hjärup 2006-09-01” under rubriken Barnperspektivet. I detta svar till kommunen 
noterades även vikten av såväl äldre- som handikapperspektiv.

Slutkommentar
Efter samrådsmötena angående detaljplanerna för Åttevägen och Tågvägen föredrar
Hjärups Byalag att det fortsatta arbetet med dessa planer görs i ett helhetsperspektiv.
Byalaget har av denna anledning gjort en gemensam skrivelse för de båda detaljplanerna.

Kommentar: Synpunkter som berör detaljplanen för Tågvägen kommenteras ej i denna 
redogörelse, utan i den som upprättas för detaljplanen för Tågvägen.
”Det gröna Hjärup” - Det som är utpekat som grönområde/parkmark i respektive detalj-
plan och i översiktsplanen kommer också i framtiden att utgöras av detta.

”Säkra trafiklösningar” - Åtgärder för upprustning av Klockaregårdsvägen ingår inte i 

detaljplaneuppdraget. Trafiksäkerheten på Klockaregårdsvägen/Slättvägen kommer att 
ses över i samband med utbyggnaden av Åttevägenområdet. Möjligheten att anordna en 
gång- och cykelväg ges i parkmarken i Hjärups Park. 

”Parkeringar”- Flera lägen har studerats för Centrumgårdens parkeringsplats och kom-
munen har fått göra en avvägning vilken yta som är mest lämplig. Platsen har valts ut i 
samråd med Centrumgårdens boende, för att tillgodose deras behov bl a vad gäller av-
stånd och tillgänglighet m.m. På södra sidan vid Lapptäckets förskola är det planlagt för 
en separat gång- och cykelväg, vilket ökar trafiksäkerheten längs Centrumstigen.   

”Grusplan vid idrottsplatsen” - Detaljplanen för Åttevägen utesluter inte en upprustning 
av befintlig grusplan med pulkabacke och liknande. En sådan upprustning behöver inte 
planläggas, då grusplanen redan är utpekat som ett område för allmänt ändamål. Detta 
kan göras parallellt med den pågående detaljplanen för Åttevägen.

”Bebyggelsens utformning” - Den fördjupade översiktsplanen för Hjärup är vägledande. 
Avvägningar och bedömningar har gjorts i planarbetet. Kommunen har konstaterat att 
platsen och dess förutsättningar lämpar sig för två hus i upp till 4 våningar utan att 
frångå intentionerna i föp:en. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Folkpartiet i Staffanstorp/Hjärup  
I det stora hela anser vi det är en bra plan, som med några justeringar kan bli ännu bättre. 
Nu finns det ett balanserat förslag som i stora delar följer tidigare planer och intentioner. 
Folkpartiet känner ett ansvar för att tillväxten i vår kommun fortsätter utvecklas på ett 
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ansvarsfullt sett och vi har i olika sammanhang anvisat en omdömesgill förtätning som 
ett alternativ som går före exploateringen av högproduktiv jordbruksmark.
Vår största farhåga är att matartrafiken längs med Klockaregårdsvägen inte hanteras på 
ett säkert sett. Vad vi förstår så visar den trafikutredning som är gjord att detta alternativ 
var, av de tre som utretts, det minst dåliga. En naturlig fråga blir då givetvis om ett fjärde 
alternativ hade varit möjligt och i så fall varför inte ett sådant har utretts?
Under alla förhållande måste det göras en ny, uppdaterad trafikmätning innan beslut fat-
tas. Den som finns nu, daterad 2008 duger inte som beslutsunderlag. Dessutom måste en
detaljerad beskrivning av hur man trafiksäkrar Klockaregårdsvägen tillfogas, om den nu 
skall användas för matartrafiken. Uppgiven hastighetsbegränsning på 30 km/h måste ga-
ranteras d v s i princip skall det vara omöjligt att köra fortare. Sannolikt behöver vägen 
också kompletteras med fler övergångar för dem som bor öster om vägen.
Slättvägen och Centrumstigen måste kompletteras med en avskild och sammanhängande
gång- och cykelbana. Bäst vore om denna anslutning gjordes före byggandet drar igång, 
så det skapas ett naturligt alternativ för de som bor på östra sidan. 
Grusplanen, som mäter 8000 kvm i yta, är en stor tillgång i sammanhanget som kan 
utvecklas på olika sätt för att både tillgodose de båda skolornas behov och utgöra en
samlingspunkt för spontanidrott etc. Rimligen borde även denna yta ingå i detaljplanen 
för Åttevägen. Utformningen av densamma kan med fördel ske i dialog med t ex de be-
rörda skolorna, Byalaget och andra intressenter.

Det känns också angeläget att, utan att ge avkall på exploateringsgraden, bredda den
grönyta som finns mellan Hjärupslundsskolan och exploateringsområdet, för att därmed
skapa en väl sammanhängande grönstruktur mellan den nya parken och grusplaneytan.
Avslutningsvis ser vi gärna att planområdet exploateras på ett sådant sätt att det, likt
Hjärups övriga bostadsområden, känns välkomnande att röra sig igenom till fots eller 
cykel.

Kommentar: ”Trafikutredningen visar att åtgärder inte behövs för planens genomför-
ande. Varför Klockaregårdsvägen ej ingår i planområdet. I detaljplanen ingår en separat 
gång- och cykelväg längs Centrumstigen och Åttevägen. Trafiksäkerheten på Slättvägen 
kommer att ses över i samband med utbyggnaden av Åttevägenområdet. 

Trafikutredningen visar att Klockaregårdsvägen som det naturliga valet eftersom det är 
det alternativ där befintlig infrastruktur kan användas utan förändra strukturer eller ta 
ny mark i anspråk. Om den befintliga strukturen ska bibehållas är därför rekommenda-
tionen att det nya exploateringsområdet ansluts till Klockaregårdsvägen/Slättvägen.
Denna utredning har även granskats av en oberoende konsult som konstaterat att de 
analyser som genomförts bedöms vara de rätta och tillräckliga. 

Exploateringsområdet har enligt trafikutredningen bedömts kunna dockas på Klockare-
gårdsvägen/Slättvägen utan krav på ny utformning av gatorna. Däremot kan situationen 
längs efter gatan för gående och cyklister med fördel ses över för att förbättra möjlighe-
ten för dessa trafikantgrupper att röra sig utmed gatan.

En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan är markerad som 
ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Detta kan göras parallellt med den 
pågående detaljplanen för Åttevägen.

Hjärups Skola
Kullen mellan skolan och Lapptäckets förskola
Nuläget:
Kullen bakom skolan är ett av få grönområden i skolans närhet. På vintern är kullen den
enda pulkabacken i Hjärup och används under raster och under övrig skoltid samt på
fritids. Kullen ligger på mycket kort avstånd från skolan och det krävs få vuxna där 
under rasterna. Under snöfri tid använder eleverna kullen att leka på, att bara vara på 
eller att leta växter och insekter på. Området i ”grytan” mellan kullarna används ofta vid 
idrottslektioner för brännbollsspel.

Planeringsförslaget:
Enligt förslaget kommer kullen att bebyggas och grönytan/ kullen att försvinna. I kon-
takter med planeringsansvariga har man föreslagit, att en ny kulle skulle kunna byggas
i anslutning till den nya fotbollsplanen/ idrottsplanen i nordöstra delen av Hjärup. 

Konsekvenser av förslaget vad gäller borttagandet av kullen:
En av få gröna ytor i skolans närhet försvinner. Den enda pulkabacken i Hjärup och 
i skolans närhet försvinner. Det innebär, att barnens möjligheter till varierande lekar i 
skolans närhet försvinner. Att bygga en ny kulle bortom den nya fotbollsplanen kan inte
ersätta befintlig kulle. Det skulle ta alltför lång tid för barnen och deras pedagoger att 
transportera sig fram och tillbaka under rasterna. Idag kan barnen själva gå till backen
vid raster eller efter skolan, något som inte blir möjligt om en ny kulle konstrueras 
bortom den nya fotbollsplanen vid idrottsplanen. Vid rastlek på och vid kullen finns 
pedagoger närvarande som en del av skolans rastvaktning. Eftersom eleverna inte får 
lämna skolans närhet på egen hand skulle en förflyttning till en pulkabacke långt från 
skolan kräva ett alldeles för stort antal rastvaktande pedagoger. Skolgården är redan idag 
mycket begränsad med tanke på det antal elever som går på skolan. Att ytterligare be-
gränsa barnens lekyta och möjligheter till att njuta av grönområden/pulkabacke i skolans 
närhet vore mycket olyckligt.
Idrottsplatsen/grönytan vid UIF.
Nuläget:
Grönytan är idag en förutsättning för att skolan ska kunna bedriva idrottsundervisning i
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enlighet med målen i Lgrll (se bil A). Under våren, sommaren och hösten undervisas 
eleverna i olika friidrottsgrenar som löpning, höjdhopp, längdhopp, bollspel mm. Såväl 
Hjärups skola som Hjärupslundsskolan använder idrottsplanen/grönytan flitigt.

Planeringsförslaget:
I förslaget bebyggs hela fotbollsplanen/grönytan. En ny fotbollsplan/grönyta byggs i en
annan del av Hjärup. 

Konsekvenser av planerna att ta bort fotbollsplanen:
Förutom att ännu en grönyta försvinner från skolans närhet, försvinner även de båda 
skolornas möjligheter till fri- idrottsundervisning. Detta får till följd, att skolorna kom-
mer att ha svårt att uppfylla målen i läroplanerna vad gäller idrottsämnet. Detta kom-
mer att uppmärksammas av skolinspektionen såvida ingen ersättningsyta anläggs. Innan 
fotbollsplanen/grönytan försvinner, måste därför ersättningsytor anläggas. Föreslagen 
ersättningsyta i anslutning till den nya fotbollsplanen är inte en realistisk möjlighet för 
Hjärups skola. Avståndet från skolan och omklädningsrummen till den nya fotbollspla-
nen är alltför stort, för att eleverna ska kunna förflytta sig fram och tillbaka under en 
lektionstimme. De mindre barnen kommer inte att kunna förflytta sig ensamma eller i 
grupp inom ramen för en normal undervisningstimme.

Fotbollsplanen/grusplanen invid UIF.
Nuläget:
Idag används grusplanen vid idrottsundervisningen och till olika bollspel.

Planeringsförslaget:
I planeringsförslaget ingår i nuläget inte grusplanen.

Konsekvenser av att inte grusplanen ingår i planeringsförs laget:
Vi menar att grusplanen måste ingå som en del av planeringsförslaget. Om/ när fotbolls-
planen/grönytan försvinner kommer skolorna att förlora den enda möjligheten till att 
bedriva idrottsundervisning i enlighet med målen i Lgrll. Därför måste en ny idrottsplan 
projekteras på grusplanen. Planen måste utformas med löparbanor, 6 längdhoppsgro-
par och utrymme för olika former av bollspel. Förslagsvis likadan anläggning som idag 
finns på fotbollsplanen/grönytan. Föreslagna sk ”spontanidrottsplatser ” uppfyller inte 
på långa vägar kraven på anläggning för uppfyllande av målen i Lgrll.

Dammarna inom området:
Nuläget:
Idag finns en damm vid den sk ”rymdlekplatsen” på promenadavstånd från skolan men 
en bra bit utanför skolområdet.

Planerade dammar:
Två dammar planeras i skolans omedelbara närhet.
Konsekvenser av dammbygget:
Skolan ifrågasätter denna placering av dammarna, som dessutom planeras byggas utan 
att de inhägnas. Detta kan utgöra en stor fara för främst de mindre barnen på skolan.
Vi föreslår därför, att om dammar ska anläggas inom bostadsområdet, är det viktigt, att
dessa placeras så långt bort från skolområdet som möjligt. För några år sedan var drunk-
ning den vanligaste dödsorsaken bland barn. Fortfarande kommer drunkning på topplis-
tan över dödsolyckor bland barn. Barn drunknar i grunda vattendrag i sin närmiljö och 
det finns regler för staket runt villapooler.

Parkeringsplatser:
Nuläget:
Idag finns ca 50 parkeringsplatser i anslutning till gamla Hjärups centrum. Dessa
utnyttjas till största delen av skolans personal samt av föräldrar och besökare på skolan.
Eftersom de allmänna kommunikationerna till och från Hjärup är koncentrerade till
pågatågstrafiken, är de flesta anställda bilburna och behöver parkering i skolans närhet.

Planeringsförslaget:
Bebyggelse är planerad på parkeringen vid Centrumhuset. Inga ersättningsparkerings-
platser finns med i planeringsunderlaget.

Konsekvenserna:
Att inte som arbetsplats kunna erbjuda de anställda en parkeringsplats kan bli förödande
för Hjärups skola. I handlingar från KF 2009-0209 sid 12 beskrivs parkeringssituationen
i den södra delen av Hjärup. Där slås fast, att samma antal parkeringsplatser ska finnas i
nära anslutning till skolan och förskolan samt församlingshemmet och äldreboendet. Vi
hoppas att detta löfte står fast vid planeringen av bostäderna i området. Det kommer
inte att vara möjligt, att skolans och förskolans personal ska hänvisas till parkeringar i
villagatorna eller på bostädernas boendeparkeringar. Vi förutsätter att parkeringen vid 
gamla centrum bibehålles tills byggstarten igångsätts.

Scoutparken:
Nuläget:
Skolan använder scoutparken som en naturlig del av skolgården. Dels använder vi ytan 
för naturstudier och dels som samlings- och lekyta.

Planering av Scoutparken:
Det är svårt att få en uppfattning om ev bebyggelse kring scoutgården och i Scoutparken.
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Konsekvenser av ev byggnation kring Scoutgården:
Scoutparken utgör en viktig del av skolans närområde. Den är dessutom ett av de få 
återstående grönytorna i skolans närhet. Det är därför av yttersta vikt att denna grönyta 
lämnas intakt.

Övriga synpunkter på planeringsförslaget:
Skolan efterlyser barnperspektivet i planeringsförslaget enligt Barnkonventionen artikel
3. Stor hänsyn tas till byggnation och kommunikation men detta får inte inkräkta på 
barnens och elevernas behov av gröna lekytor, möjligheter att ägna sig åt bollspel och 
idrottsaktiviteter i skolans närhet. Grönytorna behövs även som samhällets ”lunga” och
bör vara väsentliga delar i samhällsplaneringen. Den planerade ”stadsparken” i Hjärups
östra delar kan aldrig ersätta de mindre skolnära grönområden som försvinner. Efter-
hand som befolkningen växer och med den flera barn och unga, måste utbyggnaden 
av ytterligare grönområden byggas ut i samma takt som bostadsbyggandet och på flera 
ställen i Hjärup. I samband med utbyggnaden på båda sidor om Hjärups skola, måste 
stor hänsyn tas till dels säkerheten för barnen samt till bullernivåns påverkan på skolans 
/elevernas dagliga arbetsmiljö.
Även luftkvaliteten/ byggdammspartikelhalten måste noga utredas i samband med bygg-
starten. I folkhälsorapporten från 2012 står att läsa att även måttliga halter av luftföro-
reningar anses ha allvarliga negativa hälsoeffekter. En detaljerad säkerhetsbedömning 
måste göras i god tid innan byggstarten. Med den ökade trafiken runt skolan och längs 
barnens skolvägar, måste särskild hänsyn tas till barnens säkerhet och trygghet.
Antaget vid möte i Skolrådet och Hem och Skola Hjärup 5/9 2013

Kommentar: Kullen mellan skolan och Lapptäckets förskola - Det finns möjlighet att 
anlägga en ny pulkabacke både i Hjärups Park eller vid Grusplanen och detta reglas inte 
genom denna detaljplan. Det sistnämnda alternativet ligger nära skolområdet. 

Det finns andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats. Strax 
öster om planområdet kommer Hjärups Park att anläggas som allmänheten och skol-
verksamheten kommer kunna att nyttja. 

En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan är markerad som 
ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Detta kan göras parallellt med den 
pågående detaljplanen för Åttevägen. 

Vad gäller dammarna i planförslaget så är dessa fördröjningsmagasin normalt torra och  
endast undantagsvis vattenfyllda. Dessa kommer även att uformas med flacka slänter.

Parkeringsplatsen vid Hjärups Skola regleras ej och ingår ej i denna detaljplan. Skolans 

parkeringsplatser påverkas ej av planförslaget. Detaljplanen flyttar endast de parkerings-
platser som tillhör Centrumgården till en annan yta.  

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggtransporter och 
byggnation av området. 

Hjärupslundsskolan
Angående detaljplanen för Åttevägen innebär detta att Hjärupslundsskolan förlorar till-
gång till friidrottsanläggning. Att helt förlora tillgång till löparbanor, längdhoppsgrop 
etc. är mycket negativt för undervisningen i idrott och hälsa. Vi förordrar därför att det 
finns ett beslut och en plan för hur dessa kan ersättas med liknande funktion på annan 
plats i nära anslutning till skolan innan detaljplanen antas.

Kommentar: Dessa funktioner kan tillgodoses inom andra närliggande ytor, exempelvis 
grusplanen. Utan att någon ny detaljplan behöver upprättas. 
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Det inkom ett stort antal synpunkter som på grund av omfattningen har fått samman-
ställas och redovisas enligt följande ämnesrubriker nedan:

Övergripande planering
• Tag hänsyn till mer än endast till barn och yngre familjer.
• Bra att kommunen satsar på Hjärup!  
• Jag skulle vilja inleda med att poängtera att jag är för en tillväxt och expansion av 
Hjärup och jag förstär att man vill för täta byn och jag är principiellt för att förtäta sna- 
rare än att bygga på t.ex. åkermark.
• Flytta förslaget till utkanten av Hjärups Park i nära anslutning till Hjärups Ip. 
• Bygg i utkanten av Hjärup, istället för i de centrala delarna (bygg utåt och inte inåt)
• Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen. Om man lyfter blicken och 
tittar på hela översiktsplanen ser man knappt detaljplaneområdet. Området utgör endast 
en bråkdel av allt som ska byggas i Hjärup. Och ändå börjar man här vid två skolor och 
förskola med allt det elände som det innebär. Ni börjar med att bygga bostäder på den 
plats man borde bebygga sist. Planen är ett bevis på att man inte lyckats omsätta alla fina 
ord i praktiken.
• Ifall om ni nu vill få igenom ett detaljplaneförslag handlar det dels om trovärdighet och 
timing. Trovärdighet - vad har levererats fram tills dag? Tyvärr har man bara satt spaden 
i jorden vid gamla centrum, förskolan vid trädgårdslunden likaså, fotbollsplanerna/park-
anläggningen lyser med sin frånvaro. Timing - man kan inte göra allt på en gång. Låt oss 
utvärdera den nya parken och vad den ger/tillgodoser.
• Färdigställd den nya idrottsplatsen, Hjärups park, lös skolsituationen och utvärdera 
efter detta vad som skall hända med befintligt idrottsområde. 
• Bra att kommunen satsar på Hjärup.
• Är helt övertygad om att man försökt föra oss Hjärupsbor ”bakom ljuset” med uppläg-
get som gjorts. Genom att dela upp de ursprungliga planen om en ny park, ny idrottsplats 
vid Skånebyn och byggnation på nuvarande idrottsplatsen. Genom att först genomföra 
detaljplanen för en ny park och sen på ett märkligt sätt tagit sig förbi samråd och fått 
fastställt detaljplan för en ny idrottsplats. Med detta upplägg har man stoppat möjlighe-
ten att rusta upp den nuvarande idrottsplatsen.
• Detaljplanen för Stora Uppåkra 12:2 Hjärups Ip har inte följts enligt gällande lagar och 
regler. På samrådsmötet någon gång 2010 för Hjärups Ip fanns det bara två sakägare som 
var kallade samt två som kom från Uppåkra IF. Utifrån intresset som vi Hjärupsbor alltid 
visar för vad som sker i vår by är detta mycket märkligt. Ser det som ytterst viktigt att 
alla vi 890 som skrev på mina protestlister mot planerna på att flytta idrottsplatsen och 
vi 796 som krävde en lokal folkomröstning om kommunens idrottsplatser får en ny och 
ärlig möjlighet att göra våra röster hörda om att vi vill ha idrottsplatsen kvar i centrum!
• Vi som bor här vill också behålla den goda jorden, så låt oss börja med att bygga på 
marken vid Skanska. Vi förstår att det kostar vår kommun lite mer. Men ni får hit skat-
tebetalare som drar sitt strå till den kommunala kassan, år efter år. Dessutom får ni oss 

att bo kvar, nu när vi är goda skattebetalare efter en lång yrkeskarriär, utan att belasta 
dagis och skola. Och dessutom får ni centrum att växa också kring Jakri, vilket även vi 
på andra sidan järnvägen tycker är bra.
• Ingen flyttar till Hjärup för att det liknar en stad. Attraktionen ligger snarare i att orten 
upplevs som grön och människovänlig.
• Vi har full förståelse för att Hjärup behöver rustas upp och att kommunen har en 
skyldighet att bygga bostäder för framtida generationer. Den stora bristen är framförallt 
bostäder för unga och studenter. Fortsätt bygg lägenheter anpassade för dessa målgrup-
per på de områden i Hjärup som ligger utanför tätbebyggt område och se till att framtida 
generationer inte bara har någonstans att bo, utan också någonstans att andas!
Fråga er vad som är mest sannolikt om tio år när Hjärup vuxit i den takt ni planerar och 
med tanke på att skolorna redan är överfulla. Kommer det att vara ett lyckat projekt ur
hälsosynpunkt att ni bebyggde grönytorna i centrala Hjärup? Snälla, låt inte kortsiktiga 
ekonomiska vinster gå före medborgarnas, och framförallt barnens, möjligheter till grön-
ytor och idrottsplatser! Gör om gamla lp till en fantastisk idrottsplats för skolorna och 
lämna kvar en bit mark för expansion av befintliga skolor. Låt statfanstorps kommun bli 
ett föredöme dit människor vallfärdar och imponeras av hur man lyckats expandera och 
samtidigt bevara insprängda gröna oaser i tätbebyggda områden. Det skulle kunna bli 
statfanstorps moderna varumärke!
• Förtätning av staden görs i städer och inte i byar, finns ingen anledning eftersom hu-
vudskälet till att bo i en by inte är att bo mitt i densamma. Om detta är er bild kan jag 
härmed meddela att de flesta flyttar från staden för att få lite mer utrymme, mindre trafik 
och mer gröna miljöer.
• Är det att de boende i Hjärup skall få ett bättre och trevligare liv? Är det att statfans-
torps kommun behöver fler skattebetalare?
• Detaljplanen talar om 15-30 bostäder/ha vilket står i stark kontrast till den fördjupade
översiktsplanen som talar om 10-15 bostäder/ha (Visserligen reviderad genom ” Framti-
dens kommun Perspektiv 2038”).
• l den fördjupade översiktsplanen (t.ex. s.48) bebyggs planområdet inte i norra delen 
utan låter Hjärups park få kontakt med nuvarande grusplan vilket vore en rimligare väg 
att gå snarare än dagens ”fullpackade” förslag som täpper till den norra delen.
• Kommunen tar även dålig hänsyn till angränsande detaljplaneområden i sin planering, 
framför allt vad avser trafiken.
• Vi anser att man inte kan separera Tågvägens och Attevägens detaljplaner, då de helt 
och hållet påverkar varandra. Skulle man bebygga båda ytor skulle det innebära en ka-
tastrof för skolbarnen och deras ytor. Det är samma fel begångna i båda detaljplanerna. 
Allt ifrån att man har glömt bort barnen, till att miljöaspekterna inte är utredda.
• Avslutningsvis vill jag ödmjuk be kommunens politiker och ansvariga tjänstemän att 
reflektera över vilka som idag bor i och nyttjar Hjärup. Vad är det som gör samhället till 
en attraktiv boendemiljö och varför man väljer att bo kvar? Det handlar inte endast goda 
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pendlingsmöjligheter. Det handlar också om småskaligheten, trygga färdvägar inom byn, 
skolorna med relativt små klasser (men hur länge?) och en känsla av en social samman-
hållning. Bygg inte bort dessa fördelar. 
• Om bygget påbörjas 2016, och 2017 påbörjas bygget med att gräva ned och göra 
4-spår vid Hjärups station - hur skall den övergripande trafiksituationen hanteras? Är 
det gjort miljö- och damm utredningar, vad allt detta simultana grävande medför i form 
av damm och andra miljöaspekter?

Kommentar: I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala 
Hjärup och där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya 
och befintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov 
av ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. 
Utifrån detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på 
redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär 
en förändring av skolelevernas närmiljö, men det överskrider inte det allmänna intresset 
av att ge befintliga och nya invånare möjligheten att bosätta sig i Hjärup. 

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

Hjärup Park är sedan tidigare planlagt för ändamålet park och avser således inte bostä-
der. 

Detaljplanerna för Hjärup Ip, Hjärup Park och Åttevägen har hanterats i tre olika pro-
jekt, enligt gällande lagar och regler. Vad gäller samrådsmötet för Hjärup Ip så är det 
ingen fråga som berör detaljplanen för Åttevägen. 

Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de förslagen i den för-
djupade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet planerades för 200 st respektive 
150 st i utställingskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 100 st. I över-
siktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås 15-30 
bostäder/hektar. I livsoas, det dokument som tagits fram mellan politiken och Hjärups 
byalag föreslås ca 100 bostäder. 

Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad ge-
nom norra delen av planområdet som sammanbinds av nordsydliga gröna länkar. Denna 
intention finns också i planförslaget. Norra delen av planområdet lämpar sig för ett fler-
bostadshus, då insyn och skuggning jämtemot omgivningen är begränsad. 

Detaljplanen för Åttevägen och Tågvägen hanteras som två olika detaljplaner. Det finns 
likheter bl a gäller båda förtätning för bostäder, men det i sig är ingen anledning att slå 
ihop dom till en och samma detaljplan. 

Den övergripande trafiksituationen för Hjärup är beskrivet i ”Trafikplan för Hjärup, 
2007-11-30, Rev 2008-03-12”.

Trafik, vägnät, gång- och cykelnät. 
• Trafiken i Hjärup är minimal och behöver ej minskas.
• Trafikmängden till planområdet är redan för hög, och att den ska bli ännu högre är inte 
bra. Boendemiljön försämras och likaså trafiksäkerheten för barn, gående och cyklister, 
även bullersituationen blir värre.
• Välkomnar den planerade gång- och cykelvägen längs Åttevägen och Centrumstigen, 
vilken skulle öka tryggheten för barnen på väg till och från skolan.
• Med byggnationen kommer trafiksäkerheten försämras och i o m detta kommer föräld-
rarna att börja skjutsa sina barn i bil till Hjärups Skola p g a säkerheten inte är tillräcklig 
för barnen att ta sig dit. Mer trafik som försämrar säkerheten ytterligare. Hjärups trafik-
system baseras på ett utifrån-inmatningsystem och så vill vi ha det.
• En ny trafikutredning måste göras som tar hänsyn till antal fordonsrörelser per timma 
och dygn i dagens Hjärup. Trafikutredningen måste beakta barnperspektivet. Trafikut-
redningen måste också utgå från situationen vid full utbyggnad och även själva byggpe-
rioden med lastfordon etc. Rörelsemönster vid dygnets olika timmar. 
• Har aldrig trafikutredningen som gjordes av Ramböll redovisats för någon politisk 
instans?
• Hur kan det komma sig att det inte behövs ett internt beslutsprotokoll från kommu-
nens sida angående att man inte tänker göra några åtgärder för att förbättra trafiksitua-
tionen utefter Klockaregårdsvägen, trots beräknad ökning med 50 % fordon?
• Rambölls trafikutredning 2011-05-26 saknar helt barnperspektivet.
• Klockaregårdsvägen får 50 % högre trafikmängd jämfört med dagsläget.
• I ”Presentation Samradsmöte Attevägen 2013-08-22 (PDF)” presenteras siffror på 
framtida ökad trafik på Klockaregårdsvägen som är direkt felaktiga. I presentationen 
hävdas att trafikökningen blir 560 fordon per dygn. Denna siffra kommer från Trafikut-
redning för Åttevägen 2011 (PDF) och tar enbart upp bidraget från de nya bostäderna 
på Attevägen. Ingen hänsyn tas till Trafikplan 2007 (PDF) som gör anspråk på att visa 
ökade trafikflöden orsakad av den totala utbyggnaden i Hjärup fram till 2025. Men 
inte heller denna trafikutredning är fullgod, man har helt utelämnat dynamiska effekter 
orsakade av att barn inte längre kan röra sig fritt i centrum så vi gjort i alla år. Med dy-
namiska effekter menar jag trafik orsakad av att föräldrar heller väljer att köra sina barn 
inom by än att låta dem röra sig fritt. Summerar vi de olika bidragen får vi följande för 
Klockaregårdsvägen år 2025.
Bidrag från ”Trafikplan 2007”: 1700
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Bidrag från ny bebyggelse för Åttevägen: 560
Bidrag från dynamiska effekter: 500 (mitt estimat)
Summa: 2760
Detta ska vi jämföra med trafikmätningen från 2008 som visade 1280 fordon per dygn. 
Totalt blir detta 2760/1280 = 2,16 => En ökning med 116%.
Detta är långt ifrån det information som presenterades vid samrådsmötet den 22/8 2013 
som därmed ger en kraftigt förskönande bild av det framtida läget. 
• Våra arbets- och sovrumsfönster är exponerade mot Klockargårdsvägen och redan 
med nuvarande relativt låga trafikintensitet kan trafikbullret tidvis vara besvärande. Med 
den avsevärda trafikhöjning som följer med den tänkta nya bebyggelsen kommer vår 
livskvalitet utan tvekan att avsevärt försämras. Härtill kommer det välkända faktum att 
Klockargårdsvägen inte har den konstruktion och de dimensioner som behövs för sådan 
trafikökning.
• Av vilka anledningar väljs Klockaregårdsvägen som matarväg före Ämnesvägen?
Hade det inte varit rimligt att fördela olägenheter frisker (dvs trafiken) jämnare över ett 
samhälle än att göra situationen värre för några?
• Kommer området på Åttevägen att kunna nås av räddningstjänst för att påbörja rök-
dykning inom 10 minuter? Kommer det ske en utbyggnad av
räddningstjänstens möjligheter till insats i Hjärup i samma omfattning som den befolk-
ningsökning som planeras för byn?
• Trafikmängderna är inte intressanta på dygnsnivå när nästan all trafik kommer under 
en maxtimma.
• Framför allt utanför planområdet måste man säkra att gatorna blir säkra med den 
tillkommande trafiken.
• Man borde vara tydligare både i rapporten och i planen med att skapa förutsättningar 
för gång- cykel-, och kollektivtrafik.
• Bra med ordentlig cykelväg till skolan österifrån längs Centrumstigen. Viktigt att cykel-
bana längs Slättvägen anläggs i samband med detta. 
• Om trots allt de nya bostäderna byggs är det ett krav att tillfart till det nya området 
sker från norr där övrig nybyggnation sker och där plats finns för ny väg.
• Jag vill protestera mot att Slättvägen inte får en rak förlängning in mot Vårdcentralen 
i denna planen.
• Det bör byggas en ny väg från Gamla Lundavägen så att den angör slättvägen österi-
från.
• Jag skulle vilja framföra en synpunkt på den så kallade separerade gång och cykeltra-
fiken: Jag tycker att man kan i samband med utbyggnaden av planområdet Åttevägen 
även anpassa dem så att synskadade kan använda sig av gångvägen. Det genom att man 
använder sig av upphöjda trottoarer och ledlinjerande material i marken för att den som 
använder känseln ska kunna ta sig fram längs med vägarna
• De konsekvenser beträffande trafikutvecklingen i delar av Hjärup som den föreslagna 
byggnaden medför är av en sådan omfattning att någon utbyggnad inte bör genomföras 

om inte åtgärder vidtages som i allt väsentligt går i linje med innehållet i trafikutred-
ningen 2007 rev 2008.
• Lommavägens trafikökning anges inte. Beror det på att kommunen inte anser sig ha 
miljöansvar för kommuninnevånarna boende där eftersom Lommavägen (väg 896) inte 
är kommunens?
• Efter det att ovan nämnda trafikutredning färdigställts och antagits har nya villor upp-
förts på Hästhagen, vilket fått som naturlig följd att biltrafiken ökat på Lommavägen. 
Utöver de områden som presenteras i samrådshandlingen  kommer ytterligare två områ-
den att bebyggas, Åkerslundsområdet samt Riksbyggens seniorbygge i Hjärups centrum. 
Boende i dessa områden måste också passera Lommavägen till och från Hjärup. Enligt 
Trafikverket är någon trafikmätning inte gjord på Lommavägen sedan 2006 och vi för-
modar att det är resultatet från den som använts i trafikutredning 2007 med viss justering 
uppåt av siffrorna. 
• Ni har gjort en trafikutredning som inte redovisats för politikerna, ändå använder ni 
den i samrådet av dp:n. Men den innefattar inte de krav som kommunen har förhålla sig 
till angående barnen. Ändå tar ni beslutet utan att dokumentera varför att vägen klarar 
kommande trafik. Det är riktigt dålig hushållning med kommunens ekonomiska medel 
eftersom att de ger ett felaktigt beslutsunderlag på felaktiga grunder och måste göras om. 
• Att cykla Centrumstigen är inte något alternativ eftersom hundägare med
längre koppel ofta promenerar där, varför risken då är mycket stor att hunden
förflyttar sig, med olyckor därtill.
• Vi borde betraktas som sakägare för att vår tomt angränsar mot Klockaregårdsvägen.
• Jag förstår att man kan argumentera för att de boende därför kan komma att välja
att åka med kollektivtrafiken. Men hur kan man veta det och hur har avvägningen
gjorts mellan ökad trafik där väldigt många barn passerar och att ett antal hushåll
åker kollektivt gjorts? Går det att säga att nyttan med nya bostäder överstiger
risken för ökat antal trafikolyckor?
• Har för mig jag läst att det skall finnas en cykelväg på Slättvägen ... ? 
Våra barn får absolut inte gå via Centrumstigen i dagsläget, denna väg är alldeles för 
trafikfarlig. Vilken väg skall de gå om byggnation pågår på det området? 
• Om man idag hade byggt en väg som skulle trafikeras av den mängd fordon som tanken 
är, som dessutom fungerar som transportväg till/från skola/dagis för barn i förskola upp 
till 5:e klass (framför allt) - hur skulle en sådan väg se ut? Bredd, gångbanor etc.?
• Vi anser inte att bullermätningarna har tagits med i utredningarna på ett korrekt sätt då 
det saknas bevis på kommunens tolkning av dagens värde och framtida värden.
• Vi anser inte att föroreningarna såsom avgaser, vägdamm etc. har tagits med i
utredningarna.
• Slättvägen saknar i dagsläget en gc-bana fast en sådan finns med i samrådshandlingen. 
GC-banan på Klockaregårdsvägen är under all kritik och i trafikutredningen påpekar 
Ramböll att situationen för gående och cyklister med fördel ses över för att förbätt-



30 31

ra möjligheten för dessa grupper att röra sig skriver kommunen i Samrådshandlingen: 
”Planförslaget innebär inga förändringar i den övergripande trafikstrukturen. Klocka-
regårdsvägen via Slättvägen får fortsättningsvis fungera som huvudgata till området. ”.  
Hur har kommunen kommit fram till detta då utredningen påpekar brister på Klocka-
regårdsvägen?
• Vad händer med cykelstigarna?

Kommentar: Angående synpunkter som berör trafiksituationen se Tekniska Nämndens 
yttrande i denna samrådsredogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns 
information om kommunens tankar kring trafiksituationen. 

Trafikutredningen för Åttevägenområdet konstaterar att Klockaregårdsvägen klarar av 
att hantera den trafik som tillkommer från exploateringen av planområdet. Åtgärder 
för upprustning av Klockaregårdsvägen ingår inte i detaljplaneuppdraget. Notera att 
det i detaljplanen finns förslag om en separat gång- och cykelväg längs Centrumstigen 
och Åttevägen. Traiksäkerheten på Klockaregårdsvägen/Slättvägen och eventuella kopp-
lingar till övrigt gång- och cykelnät kommer att ses över i samband med utbyggnaden av 
Åttevägenområdet. Möjligheten att anordna en gång- och cykelväg ges i parkmarken i 
Hjärups Park.

Detaljplanen medger trafiksäkerhetshöjande åtgärder med separata gång- och cykelvägar 
längs Åttevägen, Centrumstigen samt friliggande gång- och cykelvägar i parkmiljön som 
knyter ihop skolområdena. 

Vid val av anslutning ter sig Klockaregårdsvägen som det naturliga valet eftersom det 
är det alternativ där befintlig infrastruktur kan användas utan förändra strukturer eller 
ta ny mark i anspråk. Om den befintliga strukturen ska bibehållas är därför rekommen-
dationen att det nya exploateringsområdet ansluts till Klockaregårdsvägen/Slättvägen.

Exploateringsområdet bedöms kunna dockas på Klockaregårdsvägen/Slättvägen utan 
krav på ny utformning av gatorna. Däremot kan situationen längs efter gatan för gående 
och cyklister med fördel ses över för att förbättra möjligheten för dessa trafikantgrupper 
att röra sig utmed gatan.

Trafikutredningen ingår som underlag i detaljplanen och utgör således en del av det 
material som beslutsfattarna tar ställning till vid nämndsmötena i miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden. Denna utredning har även granskats av en oberoende konsult som 
konstaterat att de analyser som genomförts bedöms vara de rätta och tillräckliga. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-

tar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergri-
pande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
– på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på 
staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup under-
lag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska 
enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vad gäller att ha infartsväg till planområdet via Ämnesvägen så har trafikutredningen 
konstaterat att det är ett sämre alternativ då denna får passera förbi ett skolområdet. 
Detta alternativ medför också att Hjärup får genomfartstrafik.

Planområdet kommer att kunna nås av räddningstjänsten. 

En förlängning av Slättvägen rakt fram till Vårdcentralen försvårar angöringen till de 
fastigheter som ligger längs Centrumstigen. 
Lommavägen är statlig väg och frågor gällande denna är heller ingen planfråga.  

Urvalet av sakägare har skett enligt plan- och bygglagens deinfitioner och praxis. Plan-
förslaget kungörs för att nå en större krets eftersom fler än sakägarna kan vara berörda.

I Trafikplanen för Hjärup är det föreslaget gång- och cykelväg på Slättvägen och det 
finns i framtiden möjlighet att således anlägga en sådan. 

Under byggtiden kommer skolvägarna att lösas på ett säkert sätt för barnen. 

Angående fråga om utformning av transportväg till/från skola/dagis m fl så är detta ingen 
planfråga. 

Bullersituationen har beaktats i Trafikplanen för Hjärup. I den är planområdets utbygg-
nad inräknat. 

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Parkering
• I förslaget är en bilparkering med utanför Lapptäckets förskola. Det kan inte vara med 
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”Barnet i Fokus” som man planerar att bygga en bilparkering utanför ett dagis som inte 
bara skall serva dagiset utan en massa annan trafik också.
• Vart ska besökare till skola, vårdcentral och evenemang i idrottshallen parkera? Tänker 
man sig inga fotbollsturneringar eller dylikt i hallen i framtiden?
• Vidare planeras Centrumgården att bli dubbelt så stor. Vart ska boende/besökare där 
parkera? Har man tagit med detta i planeringen?
• Det borde i planen ritas in fler parkeringsplatser i södra delen av planen, dessutom så 
borde området med Pulkabacken i söder ritas om till en ny vårdcentral.
• Vart skall skolans personal parkera? Den parkering som finns i slutet av Slättvägen har 
inte tillnärmelsevis lika många platser som försvinner med de olika byggnationsplaner 
som finns runt Hjärups centrum.

Kommentar: Parkeringsplatserna och Centrumstigen är skiljda från Lapptäckets försko-
la genom en separat gång- och cykelväg. Idag saknas det sistnämnda. 

De allmänna parkeringsplatserna berörs inte av planförslaget. Dessa kan fortsättningvis 
används för allmänheten. 

Det finns i nuläget ingen pågående eller aktuell detaljplan för en utbyggnaden/dubblering 
av Centrumgården. 

Parkeringsplatsen vid Hjärups Skola regleras ej och ingår ej i denna detaljplan. Skolans 
parkeringsplatser påverkas ej av planförslaget.

Grönområden, rekreation och idrottsområden. 
• Befintlig idrottsplats utgör en viktig yta i den övergripande grönstrukturen.
• En likvärdig idrottsplats med nya tennisbanor och friidrottsplats, i klass med den be-
fintliga borde stå klar innan planförslaget bebyggs.
• Bevara och rusta upp befintligt idrottsområde, med bl a fotbollsplanen och tennispla-
nerna. Låt inte dessa stå och förfalla. 
• Eftersom Åttevägens detaljplan tar bort pulkabacken, tennisplan samt idrottsplatsen, 
måste dessa vara inritade i nya planer för att vi som invånare ska känna en trovärdighet 
i kommande förslag.
• Grönområdena med rekreation bör bevaras i centrala Hjärup, framförallt kring sko-
lorna.
• Viktigt att bevara och rusta upp lek- och rekreationsmöjligheterna i centrala Hjärup.
• Spontantlek som tas bort bör ersättas i Hjärups Park.
• Viktigt att barnen har nära till gröna miljöer. 
• Bevara pulkabacken i södra delen av planområdet.
• Det kommer ta många år innan Hjärups Park är uppvuxen med träd och dylikt. 
• Att kommunen är beredd att offra så mycket grönområde för 88 nya bostäder känns 

väldigt kortsiktigt och är inte alls i linje med översiktsplanen. Ni tar barnens grönom-
råde, lekplats och deras skolmiljö (läs arbetsmiljö) och säljer dessa till högstbjudande ex-
ploatör. För kommunens fokus i detta planärende är det tyvärr bara pengar som räknats.
• Har kommunen några som helst planer för grusplanen borde man ju börja bygga vid 
den innan byggnationen av planområdet. Om det nuvarande planförslaget genomförs 
först kommer man inte åt grusplanen sedan. Hur har man tänkt där egentligen? Kommer 
det att finnas möjlighet att utveckla grusplanen?
• Bristen på natur och att grönområdena i Hjärup är få, små och inte speciellt attraktiva. 
Det behövs även fler områden för lek- och fritid. 
• Parken kan inte ersätta idrottsplatsen som försvinner. Parken kommer inte heller under 
överskådlig framtid att kunna användas som plats för idrott av de mer än 750 eleverna 
som går på skolorna.
• Grönskan behöver finnas nära där människor bor, arbetar och rör sig och vara sam-
mankopplad och tillräckligt omfattande för att säkra samhällsekonomiskt viktiga funk-
tioner såsom stressreducering. Det går inte att ersätta en god, genomgående grönstruktur 
med en större park i en del av en ort, särskilt inte i Hjärup där det i princip saknas om-
kringliggande gröna strövområden. Trots sin viktiga placering med potential att binda 
samman olika grönområden till en välfungerande struktur har det aktuella området inte 
beaktats som en del av Hjärups grönstruktur i detaljplaneförslaget (eller i den fördjupade 
översiktsplanen) och de gröna inslag som föreslås i området är alltför begränsade.
• Alla spelar inte fotboll, 4 fotbollsplaner och ingen löparbana på Nya Hjärups Ip! Vart 
kommer detta behov av idrott och rekreation att tillgodoses?
• Dessutom planeras en ny skola nere vid Lundavägen. Ska eleverna som går där också 
vara i parken som inte finns?
• Det som tas bort idag ska ersättas dubbelt upp.
• Hjärups park är ett fantastiskt initiativ och som jag uppfattar har efterfrågats av många 
boende i Hjärup. Däremot är tillgängligheten till området inte optimal för boende på 
Jakriborgssidan eller i de västra delarna av Hjärup. Ett grönt stråk skulle göra att fler 
människor får glädje av parken och dess grönytor. Vilket kan komma att innebära posi-
tiva hälsoeffekter för befolkningen i hela samhället. 

Kommentar: Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Nya Hjärups Ip. Det 
befintliga grönområdet kring idrottsplatsen ersätts med en ny park - Hjärups Park som 
både allmänheten och skolverksamheten kan nyttja.

Det finns möjlighet att anlägga flera av barnens lekmiljöer inklusive en ny pulkabacke 
antingen i Hjärups Park eller vid Grusplanen och detta reglas inte genom denna detalj-
plan. 

Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde 
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som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. En 
del av det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen kommer att bevaras. 

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boen-
demiljö med 15-30 bostäder/hektar. Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i 
framtiden finnas en grön ryggrad genom norra delen av planområdet som sammanbinds 
av nordsydliga gröna länkar. Denna intention finns också i planförslaget.

En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan är markerad som 
ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Detta kan göras parallellt med den 
pågående detaljplanen för Åttevägen. 

Det finns andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats. Strax 
öster om planområdet kommer Hjärups Park att anläggas.

Skolmiljö
• Förslaget innebär inte enbart att flera elever ska gå på befintliga skolor, utan hindrar 
också en utbyggnad av befintliga skolbyggnader 
• Vi har inget emot att det byggs i Hjärup - så länge tillgång till skola och barnomsorg 
byggs ut i samma utsträckning.
• Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. 
Skolan måste prioriteras framför bostadsbyggande.
• I samrådshandlingen nämns befintliga skolor och förskolor men inget nämns om hur 
behovet av barnomsorg och skola förväntas förändras och hur dessa förändringar ska 
mötas.
• När Hjärups skola byggdes så projekterades en ovanligt liten skolgård till barnen att 
leka på under rasterna. Förklaringen till detta var att de också hade tillgång till idrotts-
platsen i sin helhet. Idrottsplatsen var således en del av skolgården = barnens lek yta och 
med plats för idrottslektioner. Sedan dess har elevantalet utökats vid Hjärups skola med 
konsekvenserna att man har fått reducera en del av den redan reducerade primärskolgår-
den för att placera skolbaracker på med slutresultatet att betydligt fler skolbarn nu leker 
på en mindre primärskolgård än som vad det var planerat för från början.
• Nuvarande idrottsområde inkl fotbollsplanen, används frekvent för idrottsundervis-
ning både av Hjärups skola och Hjärupslundsskolan. Var någonstans ska de ha sin 
idrottsundervisning utomhus om området bebyggs? Det är inte möjligt att de yngre elev-
erna, det vill säga eleverna på Hjärups skola, ska promenera till parken, som inte är 
anlagd än, och ha idrott.
• Var har man tänkt sig bedriva skolidrott? Om tillväxtplanerna för Hjärup går enligt 
plan, var har ni då tänkt er bygga ut skolan?
• Exempelvis borde Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, §§ 2,3,4 och 8 vara aktu-

ella. Har man gjort och dokumenterat riskanalyser?
• Under samrådsmötet förklarades att en ny skola skulle byggas vid Trädgårdslunden. 
När då?
• Har ansvariga lärare för idrottsaktiviteter fått yttra sig om möjligheterna att ge en 
adekvat undervisning om alla möjligheter till t ex friidrott försvinner nära skolbyggna-
derna?

Kommentar: I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns 
andra områden som är markerade med annat ändamål än bostäder, bl a finns det ytor för 
framtida läromiljöer och fritidsanläggning. Den här detaljplanen syftar till att planlägga 
för bostäder inte lösa skolsituationen. 

Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Nya Hjärups Ip. Det befintliga grönom-
rådet kring idrottsplatsen ersätts med en ny park - Hjärups park som både allmänheten 
och skolverksamheten kan nyttja. Denna ligger i nära anslutning till skolorna. 
Det finns även andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats. 
Det finns möjlighet att anlägga flera av barnens lekmiljöer inklusive en ny pulkabacke 
antingen i Hjärups Park eller vid Grusplanen och detta reglas inte genom denna detalj-
plan. 

Detaljplanen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden som företräder 
skolans intresse. 

Detaljplanen för den nya skolan i nordöstra Hjärup kan preliminärt antas under senare 
delen av 2014.   

Bebyggelsen, utformning och påverkan på omgivande bebyggelse.
• Bygg en hiss till lägenheterna, som de äldre kan ha nytta av när villan och trädgården 
blir för stor. Bygg högre hyreshus och spara på åkermarken
• Det framgår inte vilken påverkan förslaget ger på de befintliga bostäderna i omgiv-
ningen?
• Varför bygger ni här?
• Jag önskar att det i vår kommun och i planområdet kunde användas en mer effektiv 
markutnyttjande. Efterfrågan på bostäder i regionen är större än vad den här
planen kan tillgodogöra. Detaljplanen medfår därfår inte en tillräckligt hög exploate-
ringsgrad får att tillgodose behovet av bostäder och stadsliv i form av verksamheter inom 
området. 
• Jag vill protestera mot att det i detta planforslag förtätas med endast två friliggande 
flerbostadshus, det borde vara många fler istället for de radhus eller kedjehus som plane-
ras. Vad vi behöver i Hjärup är många och fler flerfamiljshus, inte radhus och villor som 
redan finns överallt här. Alla vill inte ha en trädgård att sköta om. 
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• Med denna plan får vi konsekvensen att människor med olika livserfarenheter
icke blandas och kommunicerar. Boendemiljön ska vara varierad och blandad, som det 
ser ut nu enligt planen så är den mest likriktad- som det ser ut i resten av Hjärup.
• Planförslaget ger en negativ påverkan på befintligt bostadsbestånd.
• Sänk byggnadshöjden till två våningar och halvera mängden hus, samt infartsväg via 
G:a Lundavägen.
• Reducera planförslaget vad gäller mängden hus.
• De planerade 3-våningshusen är för höga och står för nära våra fastigheter på Vånga-
vägen och kommer innebära en påtaglig olägenhet, beroende på insyn till trädgårdar. 
• Vi vill att kommunen gör en skuggutredning för att förstå vilka effekterna blir av fram-
förallt vinterperioden när solen står lågt, för de närboende och skolan.
• Detaljplaneförslaget är inte förenligt med principer för en hållbar utveckling av be-
byggd miljö. Områdets värde reduceras till det kortsiktiga ekonomiska värdet av att 
bebygga det med bostäder och till förhoppningen om att detta ska skapa ett livfullt 
centrum, samtidigt som den långsiktigt hållbara utvecklingen utifrån ekonomiska, eko-
logiska och inte minst sociala perspektiv riskeras. 
• Hjärup är en ort med bra läge och goda möjligheter till kollektivt resande. Därför 
känns det positivt att utveckla Hjärup och att orten växer. Det aktuella detaljplane-
förslaget innehåller positiva aspekter som att föra in flerfamiljshus för en mer blandad 
bebyggelse. Som helhet är förslaget dock inte tillräckligt genomtänkt och bör stoppas för 
att undvika irreversibla negativa förändringar. Förslaget baseras på felaktiga antaganden 
om vad förtätning innebär och vad som skapar ett livfullt ”centrum”, utan tillräcklig 
hänsyn till grönskans betydelse. Om orten ska växa och förtätas är det inte någon bra 
strategi att bygga igen viktiga friytor.
• Varför placeras de tätast befolkade husen (höghus) i hela byn på det mest
ogynnsamma stället ur ett bilperspektiv? Är det inte rimligare att lägga dem
närmare t.ex, Lundavägen? Varför väljer man att inför denna typ av koncept av trafik på 
gata i Hjärup? Är det vanligt att styra trafiken på detta vis?
• Har någon utredning gjorts av vilka alternativa verksamheter än bostäder som kan
finnas på ytan?
• För att veta att det blir mer liv och rörelse måste man veta något om den befintliga
mängden liv och rörelse. Hur har man mät den befintliga mängden liv och rörelse?
Jag undrar vilka argument det finns för att mer liv och rörelse skulle skapas med
bostäder i den föreslagna detaljplanen jämfört med vad där är idag?
• Försök flytta husen längst norrut i planen så att en tydlig grön öppning bildas mellan 
dessa ytor, så att Hjärupslundsskolan får mentalt nära till grusplanens grönyta och det 
blir naturligt att röra sig mellan dessa båda nya områden
• Befintlig grusplan behövs för framtida utbyggnad av skolor, aktivitetshus för ungdo-
marna samt äldreboende .
• Placera den nya bebyggelsen i parken mot Lundavägen istället.
• Man kan också se över möjligheten att dela upp bebyggelsen på fler områden, en min-

dre del vid Åttevägen och övrig bebyggelse görs i den mark som planeras för Hjärups 
park. En sådan begränsad utbyggnad skulle också minska belastningen på
vägarna runt området.
• Minska antalet bostäder, t.ex. till hälften av nuvarande förslag.
• Hjärups skolas fritids ”Klubbens” baracker saknas på underlagen trots att de redan 
stått för länge, 12 år. Detta om något visar att kommunen måste bygga ut service i form 
av skola innan man planerar för fler bostäder och barn i Hjärup.

Kommentar: I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala 
Hjärup och där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge 
nya och befintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett 
behov av ett lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för 
stort. Utifrån bl a detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att 
bebygga på redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnytt-
jande och befintlig infrastruktur kan utnyttjas. En utbyggnad av planområdet kommer 
innebär en förändring av skolelevernas närmiljö, men det överskrider inte det allmänna 
intresset av att ge befintliga och nya invånare möjligheten att bosätta sig i Hjärup.

Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de första förslagen i den 
fördjupade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet planerades för 200 st respektive 
150 st i utställingskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 100 st. I 
översiktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås 
15-30 bostäder/hektar. Detta är också ett rimligt antagande vad gäller exploateringen av 
området. Fler flerbostadshus skulle bl a ge en större omgivningspåverkan såsom ökad 
skuggning och trafik m.m.

Konsekvenserna av planförslaget är beskrivet i planbeskrivningen under rubriken ”Så 
blir konsekvenserna”. 

Platsen i norra delen av planområdet lämpar sig för ett högre hus än två våningar, här 
är omgivningspåverkan som minst jämtemot befintlig bebyggelse. Tanken är också att 
bilinnehavet kan komma att ligga lite lägre bland bostadsbestånden här, då det ligger i 
nära anslutning till tågstationen. 

Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde 
som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. En 
del av det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen kommer att bevaras. 

I detaljplanearbetet för Åttevägen, så har enbart en exploatering av bostäder studerats. 
Idrottsplatsen är idag inhägnad med begränsad tillgänglighet. Med en ny lättillgänglig 
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park i kombination med utbyggnaden av Åttevägen så förväntas hela närområdet att få 
mer liv, rörelse och trygghet än vad som finns idag. 

Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad ge-
nom norra delen av planområdet som sammanbinds av nordsydliga gröna länkar. Denna 
intention finns också i planförslaget som även möjliggör för nya gång- och cykelvägar 
som knyter ihop de både skolorna. 

En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan är markerad som 
ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Detta kan göras parallellt med den 
pågående detaljplanen för Åttevägen. 

Hjärup Park är sedan tidigare planlagt för ändamålet park och avser således inte bostä-
der. 

Centrumverksamheter, stadsmiljö, mötesplatser 
• Det kan inte vara meningen att man idag menar att ”Ett Levande Centrum” i Hjärup 
skall ha restauranger, caféer, barer. Den kundgruppen finns inte i Hjärup och kundgrup-
pen borde dessutom vara för liten om den nu skulle finnas. De som önskar sådan verk-
samhet åker nog hellre till Lund eller Malmö för att ta del av en intressantare publik och 
utbud. ”Ett Levande Centrum” är gröna områden som är lättgängligt för yngre barn att 
leka i på dagtid och som alla kan promenera i med eller utan barnvagn. 
• Kommunen har tillåtit att gamla centrum fått stå och förfalla utan att göra något åt 
det. Finns det en orsak för detta? Återigen är detta en plats som ligger mitt i Hjärup och 
som är tillgängligt för alla. På en sådan plats bör servicebutiker så som Post, Bibliotek 
och liknande finnas.
• Kommunen skriver i sin plan att tryggheten kommer att öka i och med ökad bebyg-
gelse utan att referera till någon utredning för Hjärup som visar att invånarna känner 
sig otrygga.
• Varför inte planera för serviceverksamheter utmed Lundavägen i anslutning till UIF:s 
fotbollsplaner? Kanske kan vi även då få tillbara vårt postkontor istället för att vi ska 
åka till Staffanstorp för att nå denna service. Läggs serviceverksamheter i anslutning till 
Lundavägen kan dessa på ett enklare sätt även nyttjas av omkringliggande byar och pas-
serande pendlare. Detta nämns ej i Öp:n.
• En översyn av återvinningsstationerna borde göras. Den som ligger vid Klockaregårds-
vägen ligger väldigt dåligt till, inte minst då denna väg är redan idag överbelastad. Den 
vid gamla centrum kommer att försvinna?
• Jag önskar att det fanns även inritat arbetsplatser såsom butiker, restauranger, caféer 
service och annan icke störande verksamheter.
• Jag kräver att mark för framtida vårdcentralsverksamhet identifieras och detaljplaneras 

innan ytan närmst skolan bebyggs.

Kommentar: Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för va-
rierande boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar. I detaljplanearbetet för Åttevägen, så 
har enbart en exploatering av bostäder varit aktuell. Detaljplanen har aldrig haft som 
avsikt att lösa butiks- och serviceutbudet i Hjärup och heller inte vårdcentralens frågor. 
Genom att bebygga på redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt 
markutnyttjande och befintlig infrastruktur kan utnyttjas. 

En återvinningsstation är inte aktuell i denna detaljplan. Utredning pågår var en sådan 
ska anläggas. 

Kommunens förfarande 
• Det har förekommit ett stort antal brister i förberedandet av detaljplanen om man ser 
på de riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Därför vill vi att detaljplanen mås-
te beslutas av kommunfullmäktige och inte av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden.
• Vi anser att kallelsen till samrådsförfarandet inte har gått rätt tillväga. För att vara 
korrekt enligt PBL ska det göras en kungörelse i dagspressen samt annonsering på kom-
munens anslagstavla. I det här fallet var annonsen i sydsvenska Dagbladet elaktig då den 
hänvisade till tisdagen den 22 augusti. Denna dag existerar inte då den 22 augusti var en 
torsdag, varför Kungörelsen borde ha gjorts om med korrekt angivelse.
• Vi har inte blivit konsulterade i ärendet och de kontakter kommunen haft med Hjärups 
byalag uppfyller inga som helst demokratikrav.
• Det finns flera goda exempel på hur andra kommuner i Skåne (ex Kävlinge, vid projek-
tet ”Stationsnära läge”) har engagerat såväl barn och unga, men även övriga åldersgrup-
per till aktivt delaktagande i planprocessen. Detta är ett perspektiv som staffanstorps 
kommun kan lära sig att tillämpa, vilket i förlängningen innebär snabbare planhandling 
och snabbare processer vid samråd och granskning samt färre överklaganden. Det finns 
även goda exempel att lära av via ett projekt under ledning av Trafikverket med fokus på 
barn och unga i samhällsplaneringen. 
• Har Hjärups Skola inte involverats i detaljplanen eller möjlighet att yttra sig?
• Varför är byalaget en av era remissinstanser?
• När vi flyttade hit kunde vi inte hitta några direkta planer på att kommunen hade 
planer på att förvandla Hjärups gröna centrum till ett bostadskomplex med infartsvägen 
liggandes precis utanför vårt hus.
• Vad finns den detaljerade byggtiden?
• Varför har man prioriterad den här detaljplanen när det redan finns så många
oavslutade projekt?
• Varför kan man inte avvakta tills att de pågående projekten är avslutade så man ser
vad som händer med inflyttningen till byn?
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Kommentar:  Kommunen beklagar att det angavs fel veckodag i annonsen, däremot rätt 
datum. Dock har annonseringen varit korrekt i följebrevet, på hemsidan och i den kun-
görelse som sattes upp i Rådhuset samt biblioteken i Hjärup och i Staffanstorp. Vilket 
är tillräckligt för att inte behöva vidta åtgärder. Rätt information har uppenbarligen nått 
flertalet hjärupsbor eftersom samrådsmötet var välbesökt. Något nytt möte kommer ej 
att hållas. 

Urvalet av sakägare har skett enligt plan- och bygglagens deinfitioner och praxis. Plan-
förslaget kungörs för att nå en större krets eftersom fler än sakägarna kan vara berörda.

Ansvaret att anta detaljplaner som följer Kommunfullmäktiges intentioner (bl översikts-
planen) är i Staffanstorps kommun delegerat till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Planområdet är tydligt markerat och beskrivit i både den fördjupade översiktsplanen 
för Hjärup från 2007 samt i översiktsplanen från 2009. Allmänheten och Hjärupsborna 
gavs i båda fallen möjlighet och tillfälle att ha synpunkter på planområdet. 

Detaljplanen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden som företräder 
skolans intresse. 

Byalaget är en remissinstans då de representerar en intresseorganisation i kommunen. 

När området kommer att bebyggas avgörs inte av detaljplanen och har således inte re-
dovisats

I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup och 
där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och be-
fintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av ett 
lägenheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. Utifrån 
bl a detta har kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på redan 
exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas. 

Barnen i planeringen
• Ni har inte tagit till barnperspektivet och barnens behov i planförslaget. Detaljplanen 
måste stoppas!
• Hur har Staffanstorps kommun tänkt implementera barnens perspektiv som FN, Sve-
riges regering, riksdag, länsstyrelser och andra kommuner arbetar efter och som kom-
munfullmäktige redan beslutat om?
• Kommunen borde använda sig av goda metoder för att involvera barnen i Hjärup och 
därigenom ta hänsyn till deras rörelsemönster, lekplatser, samlingsplatser etc och om hur 

de skulle vilja ha det i vår by.
• Sammanfattningsvis vill vi att detaljplanen justeras efter att en barnkonsekvensbedöm-
ning gjorts så att både barnkonventionen och innehållet i det policydokument som vi un-
der 2010 diskuterade med de styrande politikerna och fick positiv respons på, följs upp.
• I Staffanstorps kommuns koncernpolicy (författning 7.1) antagen av kommunfullmäk-
tige §1 00/08 anges att: ”Genom barnkonventionen har Staffanstorps kommun ansvar 
för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ung-
domsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet”. Vidare presenteras att: ”Alla beslut i 
nämnderna ska åtföljas av en barnkonsekvensbedömning” (sid 7).
Med stöd av Staffanstorps kommuns koncernpolicy vill vi alltså att planerna som lagts 
fram av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden för att bebygga området i anslutning till 
Åttevägen ska justeras. Vi anser att Staffanstorps kommun inte har följt
”Barnkonventionen” under arbetet med planerna och inte utfört den ”barnkonsekvens-
bedömning” som alltså föreskrivs i Staffanstorps kommuns koncernpolicy.
• Inför det fortsatta arbetet vore det önskvärt att kommunen inbjuder till ökad delaktig-
het kring Hjärups utveckling och jag vill uppmuntra kommunen att i dialog ta fram någ-
ra olika alternativ med konsekvensbeskrivningar som befolkningen kan ta ställning till. 
• Kommunen har lagt ner hundratusentals kronor (om inte miljontals) av våra skatte-
pengar på att ta fram planer och dokument med storartade visioner och med vackra ord 
om hur viktigt det är för barn med gröna platser för lek i nära anslutning till skolan och 
sedan struntar man helt i att omsätta alla fina ord i praktiken. Det kan inte vara varken 
demokratiskt eller moraliskt riktigt.
• Ni tar barnens grönområde, lekplats och deras skolmiljö (läs arbetsmiljö) och säljer 
dessa till högstbjudande exploatör. För kommunens fokus i detta planärende är det ty-
värr bara pengar som räknats.
•Av den fördjupade översiktsplanen (sid 58) framgår vidare att: ”Bostadsmiljöerna är 
barnens uppväxtmiljö, de är experterna och de bör engageras i det fortsatta arbetet. 
Säkra skolvägar och gröna miljöer som stimulerar barnens fantasi är viktiga frågor att ta 
med sig i det fortsatta arbetet.”

Kommentar: Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens 
vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå 
det övergripande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för 
Hjärup – på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa 
mer på staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup 
underlag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensana-
lyser eller barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet människor och all 
planering ska enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.
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För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Äldre människor i planprocessen
• Finns möjligheten för äldre att fortsätta vara aktiva på olika sätt, bidrar detta till ett 
gott åldrande. Faktorer som bidrar till attraktivitet är grönska, vatten, skugga, vackra 
vyer helst med vidsträckt utsikt, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra männ-
iskor.
• Om Centrumgården byggs ut kommer antalet äldre bli många fler varför det är yt-
terst värdefullt att det finns möjlighet att inom det närmaste området finna tillgängliga 
grönområden för de äldre. Att gå ut och sätta sig för att se på exempelvis fågellivet eller 
lekande barn är bra för själen.
• Om Åttevägen byggs ut kommer parken vara alldeles för långt bort för de äldre inom 
Centrumgården. Åttevägen blir snarare en avskiljare.
• I dagvattenutredningen kan man bland annat läsa: Den branta lutningen i väster gör 
det även svårt att bygga en eventuell gång- och cykelväg som blir tillgänglig för funk-
tionshindrade. I klartext innebär detta att äldre människor som bor i Centrumgården får 
väldigt svårt att nå den kommande parken.

Kommentar: Det finns i nuläget ingen pågående detaljplan för en utbyggnad av Centrum-
gården. 

Strax söder om Centrumgården finns ett grönområde och även inom planområdet för 
Åttevägen så föreslås ett sammanhängande grönområde. 

Angående gång- och cykelvägar inom planområdet, så skall dessa vara tillgängliga. 

Identitetsbärarna
• Stadsliv passar inte i Hjärup, som är en pendlarort. Livsoas används flitigt i planbe-
skrivningen, men fungerar endast som säljargument för bostadsområdet. 
• Kommunen pratar om ”förstärkta livsoaser” och gröna miljöer samtidigt som man 
bygger bort allt som skulle kunna kopplas till detta. Därtill ser kommunen till att trafik-
mängden ökar avsevärt.
• Jag anser att kommunens detaljplan för Åttevägen inte har specificerat vad de iden-
titetsbärande detaljerna är inom planområdet. Främst önskar jag att begreppet livsoas 
tonas ner och inte blir så viktigt.

Kommentar: Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det 
parkområde som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än 
tidigare.

I identitetsbäraren livsoas inrymms inte enbart gröna, rofyllda miljöer utan den utgörs 
av ett helhetstänk. När planområdet väl är utbyggd så kommer miljön vara mer varierad 
än idag. 
I begreppet livsoas eftersträvas att nå en livsmiljö som ser till människans alla behov, 
en oas för livets alla faser. Variationen leder till att människor med olika preferenser, i 
olika faser av livet, kan välja att bosätta sig inom området, liksom att möjligheten till 
kvarboende vid förändrade livsförhållanden är goda. Detta gynnar folk som vill bo kvar 
i närområdet, såväl äldre som söker en mindre bostad samt unga som vill flytta hemifrån. 
En flexibelitet i boendeformerna gör också kvarteret anpassningsbart till förändringar. 

Den gemensamma nämnaren för oaserna är ett hälsosamt boende med modern, energis-
mart och klimatvänlig teknologi. 
Utöver boendemiljön så inrymmer även begreppet livsoas ett levande föreninngsliv, ser-
vice, identitet, grannskap och ett aktivt kulturliv. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning, miljöpåverkan
• En miljökonsekvensbeskrivning måste göras för byggnationen för Åttevägen, varför 
har en sådan inte gjorts?. 
• Miljöföroreningarna kommer att öka längs Klockaregårdsvägen p g a ökad trafik. 
• En bullerutredning måste göras över trafiksituationen idag för alla berörda vägar och 
områden som berör detaljplanen för Åttevägen.
• En bullerutredning måste också göras hur närområdet kommer att påverkas under 
byggnationen.

Kommentar: Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som 
gjorts i planbeskrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konsta-
terat att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande 
har delgivits till länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsen har som 
statlig myndighet, ett ansvar att reagera då en detaljplan medför risk för människors 
hälsa och säkerhet. Man har i detta fall inget att erinra på detaljplanen. Någon miljökon-
sekvensbeskrivning behövs inte. Se även  länsstyrelsens yttrande på sid 3.

Bullersituationen har beaktats i Trafikplanen för Hjärup. I den är planområdets utbygg-
nad inräknat. 

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
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balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Va och dagvatten
• Tyrens utredning är en allmän översikt och inte djupanalyserad med utgångspunkt från 
det verkliga förslaget. Det finns med andra ord ingen utredning som vi som boende kan 
förhålla oss till. När kommer kommunen ta fram det underlaget?
• Om detaljplanen för Åttevägen och Tågvägen bebyggs kommer Hjärupslundsskolan att 
vara omringad av hårdgjorda ytor. Har kommunen gjort någon form av utredning vad 
som skulle hända om det 100-årsregn som Åttevägen är skyddad för inträffar? Riskerar 
Hjärupslundsskolan att stängas temporärt på grund av vattenskador?
• Vilka beräkningar har kommunen haft i åtanke i detaljplanearbete och vid projektering 
angående på hur effekten blir om de nya husägarna på Åttevägen väljer att stensätta sina 
tomter?
• Har kommunen utfört någon utredning vad effekten blir för fastigheterna runtomkring 
byggområdet vid ett 100-årsregn?
• Dammarna skapar stora risker för barnen, då det är naturligt att leka vid dem. Det är 
lågstadiet som är närmaste skola, varför det i huvudsak är de mindre barnen som lättast 
kan nå dit. Detta är inte acceptabelt. Finns det inga alternativ? Gräva ned dagvattendam-
marna?
• På vilket sätt har kommunen informerat Burlövs kommun om eventuella mängder ne-
derbörd som kan belasta dagvattenhanterandet vid ett 100-årsregn?
• Har kommunen förstärkt ledningskapaciteten så att en utbyggnad enligt planförslaget 
inte kommer att medföra några problem för spillvattnet?
• Ska jag börja bli oroad över deras säkerhet på väg till skolan eller att de ska drunkna i 
dagvattendammarna som man planerat precis intill lågstadieskolan?
• Befintligt ledningsnät har inte kapacitet att ta hand om en så omfattande utbyggnad 
som är föreslagen i Detaljplanen för Åttevägen.
• Skall dammarna vara inhägnande?

Kommentar: Dagvattenutredning är genomförd i enlighet med gällande riktlinjer. 

Störning under byggtiden 
• Barnens och pedagogernas skolmiljö (ljudmiljö, luftkvalitet, lek och rekreationsbehov 
m.m) och säkerhet kommer att försämras under byggnationen. Kommunen har ett an-
svar att påverka detta.
• Finns det analyser gjorda för hur många fordonsrörelser det totalt blir med allt från 
byggledning, arbetare och transporter och hur detta kommer att påverka miljön?
• Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert 
sätt.

• Barnens nyfikenhet är svår att stoppa. Hur kommer byggområdet att planeras? Kom-
mer allt att vara inhägnat under byggtiden?

Kommentar: Kommunen förutsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation 
av ett området. 

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljö-
balken samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan 
kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämp-
lig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Fastighetspåverkan
• Fastighetsvärdena kommer att sjunka längs Klockaregårdsvägen eftersom att trafik-
mängden ökar samtidigt som trafiksäkerheten minskar. 

Kommentar: Klockaregårdsvägen har idag och kommer även i framtiden att ha en till-
räckligt robust struktur för att klara av trafikmängderna. Ett nytt attraktivt bostadsom-
råde i centrala Hjärup kan i sin tur ge ökat värde på omgivande bebyggelse. 

Inskickade förslag (generella synpunkter)
• Exploatera endast norra delen av planområdet där fotbollsplanen och löparbanorna 
finns. Bevara och rusta upp grusplanen, förslagsvis en gräsplan med löparbanor runt om 
likt den befintliga. Bevara och rusta upp södra delen av planområdet med bl a pulka-
backen som är mycket viktig plats för barnen. Detta blir en kompromiss jämtemot Hjä-
rupsborna. Förslaget genererar mindre biltrafik, pulkabacken kan behållas, grusplanen 
rustas upp. Hjärupsborna får behålla grönytor och kommunen får möjlighet att sälja 
mark och bebygga en del grönytor centralt.  

• Lägg ner projektet att bebygga idrottsplatsen i centrum av Hjärup!
- Utveckla gärna en del av idrottsplatsen så barnen i de två Hjärupsskolorna får en bättre 
lekmiljö. Ta bort staketet runt om idrottsplatsen.
- Reservera ett utrymme på idrottsplatsen, om det nu måste byggas på idrottsplatsen, för 
en tredje skola.
- Bygg de nu planerade bostäderna på idrottsplatsen nere vid den nya idrottsplatsen.
- Bygg snarast ut den planerade parkanläggningen i Hjärups centrum och bygg ihop den 
nya parken med den äldre idrottsplatsen.
- När området Trädgårdslunden är färdigbyggt, eller dessförinnan, exploatera området 
norr om järnvägen.
- Bygg gärna något höghus norr om järnvägen, om det nu måste vara höghus i Hjärup. 
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Då blir utsikten därifrån bättre mot Lommabukten och närmiljön runt om Uppåkra 
kyrka blir inte fullt så illa påverkad.
- Säkerställ att det inte blir någon genomfartstrafik vid dagiset Lapptäcket.
- Bygg ett säkrare promenad- och cykelutrymme längs med Klockaregårdsvägen. 

• Kommunens beräkningar är att kostnaderna får en ny anläggning är 31 miljoner. En-
ligt mitt fårslag hamnar man runt 20 miljoner utifrån att man utnyttjar redan befintliga 
byggnationer. 
Bifogar förslag.: 
- Ny planerad sporthall.
- 50 befintliga parkeringsplatser.
- Ny tennisbana med lämpligt lättskött underlag.
- Nya konstgräsplaner. Den befintliga grusplanen kan forlängas och göras om till en stor 
och en mindre konstgräsplan. Med flyttbara mål kan planerna också göras om till tre 
eller fyra som då kan användas av de yngre grupperna.
- Eftersom grusplanen redan är dränerad och det finns elbelvsning på plats så innebär 
detta stora kostnadsbesparingar.
- Befintlig naturgräsplan. Planen är dränerad och behöver bara jämnas ut och nytt gräs 
läggas på.
- Betydande kostnadsbesparingar jämfört med att anlägga en helt nv plan. 
- Befintliga löparbanor. Behöver göras om med ett modernare underlag. Dränering finns 
redan.
- Ny klubbstuga. Gamla huset rivs och en modern klubbstuga byggs i samråd med UlF. 
Här uppnås kostnadsbesparingar eftersom den ursprungtiga grunden finns kvar och kan 
byggas på. Vatten, avlopp och el i finns redan här
- Nya omklädningsrum. Också här uppnås kostnadsbesparingar eftersom den ursprung-
liga grunden finns kvar och kan byggas på. Vatten, avlopp och el finns redan här.

• Vi föreslår att man drar ner på utbyggnadstakten för Hjärup och bevarar de fria och
gröna ytorna i Hjärups centrala delar.
- Vi föreslår att man reserverar all eventuell utbyggnad till skolornas framtida utbygg-
nadsbehov. 
- Vi föreslår att man underhåller tennisbanor och idrottsanläggningar så att de blir än 
mer attraktiva att använda.
- Vi föreslår att man flyttar ”nya” parken in mot centrum och på samma sätt flytta byg-
gandet utåt Lundavägen. På detta sätt får vi en central park och idrottsanläggning utan 
att offra den någon ny mark. Marken ägs i båda fallen redan av kommunen så kostnaden 
är noll och vinsterna är många.

• Det är viktigt att detaljplaneförslaget arbetas om så att barnperspektivet tas in och 

barnen involveras på ett ärligt sätt. 
- Skolornas behov bör beaktas mer, liksom ytans strategiska läge mellan olika barnom-
sorgsinstanser.
- Vidare behöver områdets placering som en viktig länk mellan gröna ytor för en sam-
manhängande grönstruktur värdesättas mer. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det betydligt 
bättre att behålla hela eller större delen av det aktuella området som ett grönområde för 
skolornas och hjärupsbornas rekreation, och därmed binda samman Hjärups grönstruk-
tur, och istället minska något på ytan för Hjärup park till förmån för fler bostäder där.
- Om det behövs referenser eller kompetens när det gäller barnperspektiv på utemiljöer, 
barnkonsekvensanalyser, barns deltagande samt grönplanering kan jag gärna bidra med 
ytterligare kunskapsunderlag eller kontakter till lämpliga konsulter och/eller forskare.

• Jag föreslår att staffanstorps kommun omgående sätter full fart med att etablera Hjä-
rups nya lp och nya parken, rustar upp skolgården med mer grönska och gräsplaner samt 
utvecklar området vid Åttevägen till en idrottsplats för skolorna (friidrott, basket, bränn-
boll på gräsplan, volleyboll, backar för pulka och träning). Jag menar även att det som 
skulle vara till störst nytta för hela Hjärups befolkning är en central allmän idrottsplats 
samt en idrottshall i full storlek.
- Hur man kan anlägga Hjärupslundsskolan utan att bygga en idrottshall i full storlek är 
för mig helt obegripligt.

• Jag föreslår att man låter de befintliga grönområdena kring skolorna finnas kvar och 
istället bygger på den mark där parken är tänkt att ligga. Varför ska man ta bort träd och 
växtlighet som funnits i flera decennier för att anlägga en ny park där det kommer ta lika 
många decennier innan träd vuxit upp och det kommer kännas som en park? 
- Hur som helst - jag anser att ni måste göra om den här detaljplanen - den har inte be-
aktat barnens intressen eller välmående, och planen passar inte ihop med visionen man 
har för resten av Hjärup, t.ex. Stationsområdet. Gör om - gör rätt!

• I första hand tycker vi att kommunen ska reservera planområdet för båda skolornas 
framtida utbyggnad och för barnens skolidrott och lek. 
- I andra hand anser vi att planerad bebyggelse reduceras för att på så sätt få ned trafiken 
till och från planområdet.
- Kommunen måste bli bättre på att ta hänsyn till angränsande planområdens påverkan 
vid planeringen.
-Vi anser att högst 50% av planytan bebyggs. Begränsa bebyggelsen från strax söder om 
tennisbanorna till nuvarande bebyggelse vid Vångavägen. Det ger 1,5-2 ha att bebygga 
och stämmer bättre överens med en fördjupade översiktsplanen. 
- Kraftfulla och fungerande åtgärder för att skydda oskyddade trafikanter måste vara 
klara innan arbetena påbörjas. Dagens ”åtgärder” räcker inte. 
- Trafiksituationen måste studeras mycket djupare. Knyt ihop norra delen av området 
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med den nya parken på ett tydligare/markantare sätt och förläng även parkområdet i på 
den nuvarande grusplanen.
- Kommunen måste även erbjuda likvärdig ersättningsmiljö vid grusplanen och Hjärups 
park måste färdigställas innan området börjar exploateras. Risken är uppenbar att dessa 
planer annars aldrig blir verklighet.
- Skapa något som barn och vuxna kan ha glädje av. Det blir dock svårt att ersätta det 
gröna. 
- Rejäla åtgärder måste vidtas för att skydda allmänheten från byggskedets konsekvenser.

• Norra delen av gamla lp och ytan norr om denna sparas som grönområde för att
garantera Hjärupslundsskolans tillväxt.
- Södra delen av grusplanen vid Hjärups skola sparas för att garantera skolans tillväxt.
- Grusplanen görs om till en aktivitetsplats med naturelement, d.v.s. gropar, slingor, hin-
der, kurragömmaställen mm. Scouterna skulle kunna använda denna yta för lägeröv-
ningar. Ytan kan då även anpassas för att fungera som cykelcrossbana. 
- Grusplanen är stor nog att också kunna inrymma en extra multiplan som vintertid 
skulle kunna fungera som isbana. Skolorna skulle kunna nyttja detta dagtid.
- Pulkabacken, tennisplanerna och en del av gamla Ip används för bostäder i max 2 plan 
samt ett allaktivitetshus/utbyggd fritidsgård. Hjärup behöver samlingspunkter där både 
vuxna och barn kan mötas.
- Även Hjärups skola behöver tillgång till en stor sal för bl a teaterframföranden, skolav-
slutningar, julmarknader etc. Dessa aktiviteter hålls idag utomhus respektive i matsalen 
på Hjärups skola, vilket inte är en tillräcklig lösning då dessa utrymmen inte är planerade 
för denna typ av aktiviteter. 
- Även fritidsgården behöver byggas ut och fungera som en samlingsplats för Hjärups 
barn i alla åldrar. Vi måste sträva efter att skapa gemenskap i byn.
- Resten av den planerade bebyggelsen flyttas till den nya parken och läggs i nordcentral 
riktning med tillfart från Lundavägen (norrifrån i anslutning till de nya
bostadsområdena) med tillhörande parkeringsplatser för besökande till parken UIF.  - 
Dagvattenavrinning samlas i damm som utgör ett naturligt inslag i parken.
- Tågvägen bebyggs som planerat.
- En ny pulkabacke läggs på grusplanen vid Hjärups skola.
- En komplett friidrottsplats byggs ihop med en av UIF:s nya planer. Idag körs barnen 
framförallt till Lomma men även Staffanstorp för dessa aktiviteter. UIF skulle kunna 
vara så mycket mer än fotboll. Vi behöver ge våra barn och ungdomar fler möjligheter 
att vara aktiva.
- Låt förtätningsarbetet av Hjärup börja där den gamla fritidsgården och dagiset stod 
(bredvid Äppelhagen). Här finns idag en tragisk, igenvuxen yta som skulle kunna bebyg-
gas med bostäder om kommunen hade hjälpt Staffanstorpshus och den privata ägaren av 
Äppelhagen som inget hellre vill än att bygga.
- Den planerade parken får grusgångar för att dels göra det mer trevligt och dels för un-

derlätta för de som motionerar. Alla andra gångstråk i byn är idag asfalterade.
- Korsningen Slättvägen-Åttevägen/Centrumstigen måste lösas på ett effektivt sätt! Den 
är redan en livsfarlig korsning för cyklande/gående.
- Man planerar för dagligvarubutik och kanske andra serviceverksamheter i anslutning 
till Lundavägen, norr om den nya idrottsplatesen.
- Samtliga vägar inom byn får 30 km/h som maxgräns.
Jag föreslår:
- Att man inte bör bygga bostäder i direkt anknytning till skolorna.
- Att en del av de ytor där kommunen avser att bygga bostäder istället reserveras för
expanderande skolor/nya skolbyggnader och förbättringar av barnens utemiljö.
- Att pulkabacken, som grönområde och populär lekyta och fritidsområde, måste få vara 
kvar där den är.
- Att man satsar på en miljö som stimulerar till rörelse och framväxande av ett rikt
föreningsliv
- Att idrottsplatsen rustas upp och om möjligt integreras med den planerade parken. I 
anknytning till idrottsplatsen och i den nya parken är det också önskvärt att man anläg-
ger en motionsslinga med belysning. Även tennisbanor och basketplan bör rustas upp.
- Att flervåningshus och planerade seniorboenden istället byggs i direkt anknytning till 
tåg- eller bussförbindelser och med närhet till idag befintlig handel i Jakriborg t ex vid det 
planerade stationsområdet (och förmodade nya Hjärups centrum?). 
- Det som en gång var Hjärups centrum är idag snarare en plats för barn- och äldreom-
sorg, skola och idrott och är därmed inte lämplig för hög och tät bebyggelse. - Butiker 
kan också på så sätt samlas mer eller mindre på ett ställe och man undviker att skapa två 
konkurrerande ”centrum” i Hjärup.

• I första hand rustar upp befintlig idrottsplats så att fotbollsplaner håller den standard 
man planerat för nya planer. Löparbanor, längdhoppsgrop uppdateras och kompletteras 
med möjligheter för exempelvis höjdhopp. Värna om befintliga grönytor istället för att 
samla allt grönt i en ny park.
- I andra hand minskar tätheten på föreslagen bebyggelse så att det blir bättre harmoni 
med omgivande bebyggelse samt anger hur barnomsorg och skola förväntas påverkas. 15 
bostäder per hektar bör vara riktmärke vid bebyggelse i samhällen av Hjärups karaktär.

• Gör om den befintliga idrottsplatsen (område 2) till en riktig friidrottsanläggning med 
ordentliga löparbanor, längdhoppsgrop etc. Träden behålls som finns längs Åttevägen 
och på området.
- Grusplanen (område 1) görs om till ett område med olika aktivitetsplaner, såsom spon-
tanidrottsplats, basketplan, tennisplan, beachplaner som vid stadsparken i Lund samt i 
norra delen på område 1 eller 2 görs en fritidsgård med möjlighet till café och uteserve-
ring och lekplats för yngre.
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- Område 3 görs vid så att pulkabacken förbättras och mer yta för spontanlek.
- Område 4 behålls för park, alternativt om det nu måste byggas 80 bostäder görs om till 
ett bostadsområde.
- På grusplanen (område 1) byggs en ny skola (mellanstadieskola) med skolgård samt 
fritidsgård i norra delen av område 1 eller 2. Spontanidrottsplats i södra delen. Skola be-
hövs omgående och den skola som är planerad i Hjärup Nordost kommer inte att kunna 
byggas inom snar framtid med tanke på kraftledningen.
- Gör om den befintliga idrottsplatsen (område 2) till en riktig friidrottsanläggning med
ordentliga löparbanor, längdhoppsgrop etc. Träden behålls som finns längs Åttevägen 
och på området.
- Område 3 görs vid så att pulkabacken förbättras tennisplanen renoveras och en ny
basketplan eller en spontanidrottsplats.
- Område 4 behålls som park och ytan som är planerad för skola i Hjärup Nordost be-
byggs med bostäder.

Trafiklösningar:
Idag kör det mycket trafik på Klockaregårdsvägen/Slättvägen för att komma till Cen-
trumstigen. Denna trafik är för av/på lastning till förskolan, vårdcentralen, centrumgår-
den och till Hjärups skola. Trafiken består av både vanliga personbilar samt tung trafik 
som kör denna väg istället för att använda sig av Fredriks väg som är en bättre planerad 
väg till området. 
- Vi föreslår att man öppnar upp vid Hjärups skola från Fredriks väg till Centrumstigen, 
eftersom inga barn befinner sig vid denna sida av skolan och den är avspärrad med sta-
ket åt det hållet och idag används inte torget till någonting, samt stänga av trafiken vid 
centrumstigen i höjd med förskolan Lapptäcket. Då får trafiken en säkrare och kortare 
väg in till Hjärups skola, vårdcentralen, Centrumgården och förskolan Lapptäcket. Cen-
trumstigen måste förstärkas med en bättre gc-bana för att gående och cyklister ska få en 
säker väg.

• Jag föreslår att om planerna att bygga centralt genomförs att man bör begränsa bygg- 
höjden till 2 våningar, halvera mängden hus samt absolut bygga en ny tillfartsväg till det 
nya området direkt från Gamla Lundavägen vid sidan av de planerade parkerna alterna-
tivt via Hjärupslundsskolans tillfart. 
- Slutligen föreslår jag också att man genomför en lokal folkomröstning i Hjärup vid 
nästa val hösten 2014 huruvida de nuvarande planerna med ett förtätning centralt ska 
genomföras eller ej.

• Vi föreslår att områdena Åttevägen och Tågvägen reserveras för rekreation och skola.

• Kommunen bör behålla aktuell mark i första hand som parkmark och med möjlighet 
till att vid behov bygga service som skola, förskola, vårdcentral och affärslokaler.

Kommentar: ---
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Ändringar efter samråd
Sedan samrådet har en körspårskontroll gjorts för sopbil samt siktstudier vid viktiga 
korsningspunkter. Höjdsättning (nya projekterade höjder) och kontroll av massbalans 
har gjorts. Vi har även låtit en konsult att granska trafikutredningen. Resultatet av kon-
trollerna, intern uppföljning samt med hänsyn till en del av de synpunkter som har kom-
mit in under samrådet har lett till följande förändringar av planförslaget:

Plankarta
Användingsgräns respektive planområdesgränsen justeras i söder, väster och norr. 
Planbestämmelsen för parkeringsplatser utgår.
Planbestämmelsen för prickmark utgår.
Planbestämmelsen p1 utgår. 
Kompletteras med vägnamn.
Kvartersmarken justeras med höravskärningar i korsningspunkter, utifrån krav på sikt. 
Kompletteras med bestämmelse E-område. 
Kompletteras med bestämmelse höjd över nollplanet.
Kompletteras med utfartsförbund. 
Planbestämmelsen för utfart,stängsel justeras. 
Formuleringen om endast källarlösa hus tas bort. 
Gc-väg tas bort i lokalgatan (får finnas utan krav på bestämmelse).
Parkmark i väster (stråk mellan kvartersmark), utvidgas för att anpassas till ny omlägg-
ning av dagvattenledning.
Ytorna gällande kvartersmark för bostäder har justerats. 

Illustrationskarta
Planområdesgränsen justeras i söder, väster och norr. 
Justeras och kompletteras avseende vägnamn.
Svängradien justeras i gatukorsningar utifrån sopbilens krav samt sikten. 
Bebyggelsens geometri har justerats. 
Kompletteras med byggnad för teknisk anläggning. 
Trädallé längs Åttevägen justeras.
Dagvattendammen respektive markbeläggningen vid parkeringsytan i norr har ändrat 
färgsättning.
Parkeringsytan i norr intill flerbostadshusen har kompletterats med 4 st parkeringsplat-
ser. 
Tomten för flerbostadshuset har kompletterats med ett miljöhus. 
Gång- och cykelvägar i parkmarken i väster har justerats. 
Ytorna gällande kvartersmark för bostäder har justerats. 

Planbeskrivning
Text i ”Planens syfte och huvudrag” har justerats. 
Text i ”Området ut i framtidens kommun” har justeras.
Text i ”Så ser området ut i framtidens kommun” har justeras.
Bilder har kompletterats till avsnittet ”Så ser området ut i framtiden”.
Text i ”Vilka blir konsekvenserna” justerats. 
Bilder har kompletterats till avsnittet ”Så ser området ut idag”. 
Text i ”Så genomförs planen” har justerats. 
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Kvarstående synpunkter på detaljplanen 
De berörda sakägare som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda 
är
Malin Kristoffersson (Centrumstigen 4F, Hjärup 18:24)
Maria Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8) 
Lars-Gunnar Nilsson och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
Olle Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Elisabet Pegelow, Anna Pegelow och Johan Bovin (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen l, Hjärup 8:101)
Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)
Gert Persson och Annette Ljunggren Persson (Stationsstigen 24, Hjärup 18:18)

Övriga som ej fått sina synpunkter tillgodosedda
Byalaget 
Hjärups Skola
Hjärupslundsskolan
Folkpartiet i Staffanstorp/Hjärup
Inger Bergström
Elisabeth & Magnus Atlevi
Fredrik Sjödin
Michael Hantelis med familj
Sonja Andersson Marforio
Patrik Ekberg
Mattias och Frida Furumalm
Ivan och Gunnel Lajer
Tommy Gribe
Inger Törringer
Anna och Martin Sevelo
Henrik Wästfelt
Oscar Bovin
Jennie Holtås med familj
Rolf Lind
Lasse och Sara Lindhagen med familj. 
Jenny Jensen
Benny Jensen
Ann Kristell
Eva-Maj Lundström
Jan Landgren
Anna och Jörgen lngvald

Jörgen Jönsson med familj
Fredrik och Elisabeth Nilsson
Märit Jansson
Inger och Bengt Falck
Patrik Duvander
Helena Heijmink
Martin Stetfen och Lotta Lindskog
Eva-Lotte Frost Ottosson
Fredrik Svensson 
Karin Pennanen Bovin 
David Olsson 
Magnus Lundberg 
Nils Johansson 
Per och Susanne Löwhagen 
Gisela Nilsson 
Helen Rasmussen
Johan och Lotta Grönvall med familj. 
Madelaine Skattum
Ann-Christin Lundgren
Margareta Sandén
Annika Friberg
Bo och Birgitta Olsson
Jens Sandén 
Göran och Birgitta Sanden
Göran och Birgitta Anderberg
Lenny Wallin
Anders Gärskog och Christer Brandin
Anne-Sofie och Bo Polsten
Lennart och Ann-Margret Friberg
Lina Friberg och Fredrik Nicol
Christopher Gruvberger
Paul och Agnetha Olsson
Johanna och Johan Wikelo
Inger och Johan Rosenqvist
Mattias Larsson
Leif och Elsa Olsson
Per-Anders Michaelson
Sara Lindhagen
Thomas Schiffer
Tobias och Linda Månsson
Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
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Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i Hjärup c/o Magnus Pärsson
Carl Gustavsson med familj
Ingrid och Bo Mattiasson
Michael Hantelis med familj
Petra Öhlin Lindeheim
Ann-Marie Thor med familj
Linn och Martin Wähler
Thomas Breslin och Anna Schultz
Håkan Lyngsjö och Caitlinn Lottus
Martin och Kristina Ahlgren
Mattias Persson 
Krister och Victoria Edström
Jörgen Lindahl 
Monica Richter
Åsa Tillborg
Jenny och Niklas Rystedt
Namninsamling med ca 90 underskrifter från barn och vuxna
Namninsamling från elever på Hjärups Skola

Staffanstorp 2014-10-29

Lowe Kisiel    Thomas Lexén
Planarkitekt    Stadsarkitekt
Staffanstorps kommun   Staffanstorps kommun


