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Närvarande 
14 mötesdeltagare samt följande representanter från Staffanstorps kommun: 
Katarina Jeraeus (KaJ), planarkitekt, Karolina Gnosspelius (KG), 
exploateringsingenjör, Thomas Lexén (TL), plan- och exploateringschef 
  

Samrådsmöte kring förslaget till detaljplan för  
Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 
 

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

 
2. Kommunens tjänstemän presenterar sig. 

 
3. Presentation bakgrund och övergripande förutsättningar (KG) 

En mötesdeltagare avbryter med en fråga om hur vi definierar grönstråk, vilket 
leder till en kort diskussion om vikten av gröna ytor även inom 
bebyggelseområden. 
 

4. Presentation av process och planförslaget (KaJ) som utmynnar i en frågestund 
En mötesdeltagare påpekar att det är kommunens bristande underhåll som gör 
att de befintliga byggnaderna förfallit till den grad att det inte längre är lönsamt 
att upprusta dem till användbart skick. 

 
En mötesdeltagare undrar om inte milstenen innebär att det sannolikt borde 
finnas fler fornlämningar i marken?  
 
En annan mötesdeltagare ifrågasätter hur mycket som egentligen går att påverka 
i o m att avtal redan är tecknade med exploatören som ritat färdigt och behöver 
de här åtta husen för att det ska bli ngt projekt. 

 
Frågan om markmiljö och risk-klassningen underminerar förtroendet för 
kommunen. Taskig tajming, irritationen är redan stor. Kommunen beviljade 
bygglov för Blomstergården på 70-talet men tar nu inget ansvar för markmiljön. 
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Frågor om byggnadshöjden och uteplatsens läge – stämmer 6 meters 
byggnadshöjd 2,5 meter från gata i väster och 2,0 m från tomtgräns i söder?  
 
Gör en skuggstudie – området Blomstergården är ganska mörkt och nu kommer 
morgonsolen att försvinna. 

 
Frågan om återvinningsstation måste lösas – en ny plats måste hittas innan den 
befintliga tas bort. 
 
Fråga om byggbuller och hur kommunen resonerar när man låter fastigheter som 
redan är bullerutsatta utsättas för ännu mer (bygg)buller. 
 
Grundtanken för att bebyggelsen ska passa in måste vara att husen liknar 
varandra. Vi som bor i området tycker att 1 -1,5-planshus skulle passa bättre än 
2-våningshus. 

 
Lägg inte antagandet och ha inte granskning och liknande under sommaren när 
folk har semester. 

 
5. Frågestund/diskussion  

Dagvatten har vi ofta problem med – hur tas det omhand i det här området?  
 
En mötesdeltagare påtalar att dagvattenavledningen är problematisk i 
Blomstergården. Det kommer inte heller bli bättre om det nu blir det mer 
hårdgjort och om träden tas bort, eftersom de har en mkt gynnsam inverkan på 
dagvattnet. Borde det inte göras en dagvattenutredning?  
 
Lös Klockaregårdsvägen och problematiken m GC-väg och skolväg! Trottoar 
saknas, höga hastigheter. Om inte vägen är byggd för eller kan anpassas för 
större trafikmängder borde man kanske inte bygga ut en mängd nya bostäder 
längs med den? En mötesdeltagare påtalar att trafikutredningen är en grov 
bedömning (närmast en gissning) som gör ett antal felaktiga antaganden. 
Diskussionen fortsätter med synpunkter på trafikfarliga övergångsställen och 
hur farliga vanliga korsningar är för barnen. 
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Cyklar kommer utfarande vid korsning mittemot de gamla byggnaderna vid 
Klockaregårdsvägen – ingen respekterar högerregeln. 
 
Hjärups Byalag har påpekat att Klockargårdsvägen redan i nuläget är farlig och 
uppmuntrar till för höga hastigheter. 
 
Man skriver mycket om att kommunen värnar grönområden. I och för sig är det 
här inget formellt grönområde idag men det tillför mycket gröna värden för dem 
som bor i närområdet.  
 
Låt bli att bygga bostäder och utveckla området till en välskött park istället!! Då 
skulle ni göra många människor glada.  
 
Det är viktigt att behålla gröna lungor när Hjärup förtätas och växer. Hjärup 
saknar mycket av de små gröningarna som kan vara väldigt viktiga inte minst 
för de mindre barnen som inte kan ta sig så långt själva. I hela Blomstergården är 
det väldigt ont om gröningar. Det är ganska små saker som gör att platser 
används av människor och här finns alla möjligheter att låta området utvecklas 
till en oas som kan användas av närboende som samlingsplats etc. 
 
Fråga om översiktsplan – detaljplan: ÖP talar om 15-30 bostäder per ha vilket 
borde ge 3-6 bostäder inte 8 – var kommer antalet 8 ifrån? Siffran 7 bostäder har 
också figurerat i uppdraget. 

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

 
 

Lennart Friberg begär ut följande handlingar: 

Föravtal m Hjärup 

Trafikutredning Klockaregårdsvägen  
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