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Närvarande 
Katarina Jeraeus (KaJ), planarkitekt, Staffanstorps kommun 
Karolina Gnosspelius (KG), exploateringsingenjör, Staffanstorp kommun 
Kerstin Jensen (KJ), projektledare infrastruktur, Staffanstorps kommun  
Thomas Lexén (TL), plan- och exploateringschef, Staffanstorps kommun 
18 övriga mötesdeltagare 
  

Samrådsmöte kring förslaget till detaljplan för  
del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 
 

Presentation 
1. Presentation av syftet med och agenda för mötet (KaJ). 

Några mötesdeltagare känner sig överkörda och menar att sakägarna inte har fått 
reda på mötet i tillräckligt god tid. Hänvisar till EU’s direktiv för samråd. Kräver 
att samrådstiden förlängs med minst två månader. Besked om samrådstiden kommer 
att skickas ut i brev till sakägarna, läggas ut på kommunens webplats samt skickas per 
mejl till Hjärups byalag och Vårt Hjärup.  
 

2. Kommunens tjänstemän presenterar sig. 
 

3. Presentation bakgrund och övergripande förutsättningar (KG) 
 

4. Presentation av planförslaget, konsekvenser av förslaget och planprocess (KaJ) 
 

5. Frågestund/diskussion (se nedan) 
 

6. Presentation av tidplan och information om vart synpunkter ska skickas. 
 

Frågor och synpunkter 

Trafik 
Varför tillåta biltrafik mellan Hjärup NO etapp 1 (Trädgårdslunden) och etapp 3? Vi 
vill inte ha någon genomfartstrafik genom etapp 1. 
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Gatorna i Trädgårdslunden fungerar som en lekplats, då kan man inte släppa in 
biltrafik på det här sättet. Det ska vara svårt att ta sig igenom området med bil.  

Det körs redan nu för fort inom Trädgårdslunden. 

Varför tillåta biltrafik på hela Parkallén och koppla ihop denna med Ämnesvägen? 

När man nu har skola och förskola på ena sidan av Parkallén och park och 
idrottsplats på andra sidan av vägen borde man inte ha massa trafik här – det blir 
farligt för barnen att korsa gatan. 

Varför lägga höghus och verksamheter som genererar transporter och mycket trafik 
längs Parkallén längs in i området? 

Skolan borde ligga längst in istället för höghusen som bara ger en falsk trygghet. 

Parkallén och höghusen blir en barriär mellan bostäder och parken som gör att folk 
inte kommer att vilja vara i parken och att den då blir otrygg. 

Varför ett helt område med genomfartstrafik när 2500 namnunderskrifter krävde ett 
Hjärup utan genomfart? 

Ingen gillar förslaget med genomsilningstrafik. 

Varför inte fortsätta med Hammarskiöld Reiz’ scaftplanering med Hjärup som en 
utifrånmatad grön lunga? 

Var inte snälla mot bilarna – var snälla mot barnen! 

Gör en enkät – vad tycker folk i Hjärup? Vi garanterar att ingen vill ha höghus och 
genomfartstrafik. 

Det behövs en helhetsbild när det gäller trafik och cykelvägsplanering i Hjärup. Ni 
måste också skilja på snabbcykling (pendling) och lokala cykelresor. 

Se er omkring, det är barnfamiljer som är här och de har köpt hus, en stor 
investering, här i Hjärup för att barnen ska få växa upp i en lugn miljö med lite trafik 
och utan höghus. 
 
Exploateringsgrad – typ av bebyggelse 
Ni går emot översiktsplanen eftersom det blir en för hög exploatering.  
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Ta bort höghusen och bygg 8,9 10 våningar på västra sidan om järnvägen istället. 
Fortsätt med villor här på den östra sidan. 

13 meters byggnadshöjd är inte ett fyravåningshus – det är ett femvåningshus! 

Höghusen kommer att förstöra landskapsbilden, en vägg med 11 höghus som 
kommer att skymma sikten bl a mot Uppåkra. 

Enligt koncernstyrelsens beslut ska inga hus bli högre än den befintliga 
Centrumgården. 

Varför måste man ha flerbostadshus i den här delen av Hjärup? Vem är det som vill 
bo där? Äldre vill väl inte bo så långt från service? 

De tre-fyra våningars hus som föreslås är väl inga höghus. 

Varför ha högt flerbostadshus i det nordvästra hörnet av området, mittemot 
förskolan? Varför inte fortsätta med villorna här? 
 
Skuggning 

Skuggstudien är helt fel eftersom den baseras på byggnadshöjd och inte på totalhöjd. 

Ge oss en ordentlig skuggstudie där maximal höjd redovisas. Glöm inte att ta hänsyn 
till markhöjderna. 
 
Service 

Service – i planbeskrivningen står ibland att servicen är väl utbyggd och ibland att 
den är dålig?  

Hur ska dagisplatserna räcka till? Ni planerer för fullt för nya barnfamiljer men 
skolor och förskolor hänger aldrig med – det blir bara baracker. 
 
Dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen i parken är inte lagligt eftersom varje område ska ta omhand 
sitt eget dagvatten.  

Vad händer om man av någon anledning vill göra om parken? Då går inte det 
eftersom den har tagits i anspråk för fördröjning av dagvatten från angränsande 
områden. 
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Räknar man bort ytorna för dagvattenfördröjningen inom parken så blir det inte så 
mycket park kvar.  

Varför gör vi inte en central planering som visar hur Hjärup sak se ut: Det syns ju 
tydligt om man tittar på dagvattnet vid Tågvägen – där två dammar hamnar med ett 
fåtal meters mellanrum, att helhetstanke saknas. 
 
Övergripande planering av Hjärup 

Ta det lite lugnt! Lugna ner byggtakten och spara lite för framtiden. Stanna upp, tänk 
efter – hur ska Hjärup utvecklas?!  

Varför förtäta så mycket? Extraytor behövs för att klara tillfälliga daghem, 
utbyggnad av service mm. 
 
Formalia 
Vem är sakägare? 
Om man inte pekats ut som sakägare kan man i ett överklagande hänvisa till att man 
är särskilt berörd (jämfört med domen från Länsstyrelsen i detaljplanen för 
Åttevägen). 
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