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Utlåtande efter utställning 2

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

Detaljplanen har varit föremål för en andra utställning under tiden 2015-12-14 -- 2016-
01-18. Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken 
i Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida - www.staffanstorp.se, under 
rubriken ”Pågående planer”.

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 2015-12-13.
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Inkomna yttranden utan erinran
Lantmäteriet
Länsstyrelsen
Region Skåne
Swedgas
Eon Gas
Svenska kraftnät
Tele 2
Hyresgästföreningen
Regionmuseét

Inkomna yttranden med synpunkter
Trafikverket
Skanova

Sakägare:
Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Elisabet Pegelow(Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen 1, Hjärup 8:101)
Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)

Övriga:
Inger Falck Vestvik och Bengt Falck
Anders Gärskog
Anna Kristell och Fredrik Svensson
Lisbeth och Benny Nilsson
Dröfn Birgisdottir och Gudleifur Svanbergsson
Peter Mijdema och Johanna Kjäll
Anna Sevelo
Ann-Marie och Jörgen Thor
Lena och Magnus Lundberg med familj
Monica och Mattias Richter/Persson
Lina Friberg och Fredrik Nicol
Helena Heijmink
Jan Landgren och Ann-Christin Lundgren
Lennart och Ann-Margret Friberg
Tobias och Linda Månsson
Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
Magnus och Tina Rudnert
Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren via Magnus Pärsson
Johan o Johanna Wikelo
Åke Törringer
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Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/ledningsägare:
Länsstyrelsen (yttrandet återges i sin helhet)
”Staffanstorps kommun föreslår i rubricerad handling en utbyggnad av bostäder på det 
nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i Hjärup. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter.”

Kommentar: ---

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

Kommentar: ---

Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB har telekabel inom aktuellt planområde. Behöver te-
lekabeln flyttas vid genomförandet av detaljplanen önskar Skanova kallas till samord-
ningsmöte i god tid innan åtgärderna måste vidtas. Förutsätter att exploatören bekosta 
kabelflytten.

Kommentar: Detta kommer att studeras i den kommande projekteringen av området. 
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Inkomna yttranden från sakägare och övriga:
24 yttranden har inkommit. Dessa återges antingen i sin helhet, som kopior, el-
ler referat. Yttrandena kommenteras i slutet av utlåtandet, ämnesvis. 

Yttranden som återges i sin helhet:
Monica och Mattias Richter/Persson
”Vi flyttade till Hjärup på grund av den lugna fina atmosfären med många grönområden 
och den bilfria kärnan. Vi har tre barn mellan 2, 5 och 8 år. Vi flyttade hit 2012 och kort 
därefter började flera olika byggplaner i form av förtätningar att göra sig kända. Det som 
oroade oss mest var all bebyggelse kring Hjärups skola och att stora ytor som barnen an-
vänder till vardags därmed försvinner till förmån för husbygge. Grönområden gå aldrig 
att få tillbaka och går inte heller att ersätta med en park i byns hörn. Vi boende i Hjärup 
behöver de gröna områdena som ligger i byns centrum, där många barn rör sig dagligen, 
till, under och från skolan. Jag har full förståelse för att förtätning är bra då man tar vara 
på ”oanvända” områden och därmed inte behöver ta fin åkermark men det görs ju ändå, 
i form av husbebyggelse och en park.

Nu har det påbörjats byggnationer på flera håll i byn och de gröna områdena försvin-
ner. Jag önskar att politikerna i Staffanstorp inte ”kör över” oss Hjärupsbor utan istället 
faktiskt lyssnar på oss.

Därför skickar jag och min familj in denna önskan.
Vi önskar även att följande utredningar görs för Åttevägen (gamla IP och pulkabacken):

Det måste göras en barnkonsekvensutredning!

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som tittar på hur detalj- och översiktsplanen 
påverkar människors hälsa och miljö. I utredningen ska speciellt granskas:
- Trafikutredning som bygger på dagsaktuella värden, för Slättvägen och
Klockaregårdsvägen.
- Hur blir luftkvaliten vid byggnation och sedan extra trafik, då tröskelvärden redan är
väldigt höga i Hjärup?
- Och hur påverkas barnen, som har extra känsliga kroppar, utav dåliga luften?
- En bullerutredning specifikt för Åttevägens utbyggnad, som även hanterar boenden
utefter Centrumstigen, Klockaregårdsvägen och Slättvägen, på grund av den ökade
trafiken. Och även runt Hjärups skola och Hjärupslundsskolan.
- En dagvattenutredning som specifikt granskar riskerna för boende söder om
Åttevägen.
- Hur påverkas vår hälsa och miljö när grönyta efter grönyta försvinner?
- Fler blir sjuka av stressrelaterade sjukdomar som även kryper ned i skolåldrarna. Hur

påverkas barnen när den trygga skolmiljön försvinner och byts ut mot stressande
trafik.
- Ett grönområde som tas bort, går aldrig att ersätta! All växtlighet och allt levande går
förlorat och därmed rubbas hela den ekologiska balansen.
- En skuggutredning måste genomföras.

Ett antal övriga utredningar behöver också göras, då det inte går att enskilt se på Åttevä-
gen, utan alla utbyggnader hänger ihop.” 

Helena Heijmink
”Jag önskar att följande utredningar görs för Åttevägen (gamla IP och pulkabacken):
- Barnkonsekvensutredning
- Hur påverkas våra skolors möjlighet till att bedriva undervisning i friidrott när den 
mest naturliga platsen för denna typ av verksamhet kraftig minskas.
- En miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som tittar på hur detalj- och översiktsplanen 
påverkar människors hälsa och miljö. I utredningen ska speciellt granskas:
- Trafikutredning som bygger på dagsaktuella värden, för Slättvägen och
Klockaregårdsvägen.
- En bullerutredning specifikt för Åttevägens utbyggnad, som även hanterar boenden
utmed Centrumstigen, Klockaregårdsvägen och Slättvägen, på grund av den ökade
trafiken. Och även runt Hjärups skola och Hjärupslundsskolan.”

Magnus och Tina Rudnert
”Vi önskar att följande utredningar görs för Åttevägen (gamla IP och pulkabacken):

Det måste göras en barnkonsekvensutredning!
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som tittar på hur detalj- och översiktsplanen
påverkar människors hälsa och miljö. I utredningen ska speciellt granskas:
Trafikutredning som bygger på dagsaktuella värden, för Slättvägen och Klockaregårds-
vägen. Den minskade biltrafik längs Klockaregårdsvägen som beräknas ske vid vårdcen-
tralens flytt är obefintlig. Hjärup är litet och patienter kommer hellre gående till Vård-
centralen. Parkeringsmöjlighetema vid vårdcentralen är ökänt dåliga och folk drar sig 
verkligen för att försöka ta sig dit med bil. Skulle parkeringsmöjligheterna öka i anslut-
ning till vårdcentralen kommer denna biltrafik sannolikt att öka, fast då längs Fredriks 
väg. Trafikutredningen måste göras om, med mer hänsyn till faktiska fysiska trafikförhål-
landen, nutida och framtida.

Trottoarerna längs Klockaregårdsvägen är mycket smala, på sina platser knappt en
meter bred. Dessutom endast avgränsade från gatan med en målad linje. Reflexpinnar
finns på vissa ställen för att freda den meter som gångtrafikanter har att tillgå så att de
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alls vågar gå längs gatan. Fredriks väg och Ämnesvägen är mycket mer lämpade att
sluka den ökade trafikmängden som kommer att alstras från de nya husen. Där finns en 
bred väg som vid behov kan breddas, då angränsande tomter inte ligger i direkt anslut-
ning. Dessa alternativa vägdragningar måste finnas med i utredningen. Klockaregårds-
vägen korsas dagligen av skolbarn både på väg till och från både skola och fotbollsträ-
ningar. Även små skolbarn går/cyklar ofta denna sträcka ensamma.

Kommer hastighetssänkande åtgärder att byggas in på Klockaregårdsvägen, med tanke
på den ökade trafiken där respekten för hastighetsbegränsningar redan är dålig? Det är
en lång, rak gata som psykologiskt inbjuder till högre hastigheter. Liknande åtgärder
har gjorts längs Ämnesvägen. Byggkostnaderna för detta om Ämnesvägen väljs som
matarväg blir alltså ok i sammanhanget.
- Hur blir luftkvaliteten vid byggnation och sedan extra trafik, då tröskelvärden redan
är väldigt höga i Hjärup?
- Och hur påverkas barnen, som har extra känsliga kroppar, utav dåliga luften?
- En bullerutredning specifikt för Åttevägens utbyggnad, som även hanterar boenden
utefter Centrumstigen, Klockaregårdsvägen och Slättvägen, på grund av den ökade trafi-
ken. Och även runt Hjärups skola och Hjärupslundsskolan.
- En dagvattenutredning som specifikt granskar riskerna för boende söder om
Åttevägen.
- Hur påverkas vår hälsa och miljö när grönyta efter grönyta försvinner?
- Fler blir sjuka av stressrelaterade sjukdomar som även kryper ned i skolåldrarna. Hur
påverkas barnen när den trygga skolmiljön försvinner och byts ut mot stressande
trafik.
- Ett grönområde som tas bort, går aldrig att ersätta! All växtlighet och allt levande går
förlorat och därmed rubbas hela den ekologiska balansen.
- En skuggutredning måste genomföras.

Man bör även i miljökonsekvensbeskrivningen även ha med i beräkningen den ökade
belastning av dagvatten på rådande system. I Malmö (mycket större till ytan, men
ändå) räknar man på gatukontoret att en dryg miljard kubikmeter dagvatten slukas av
grönområdena och inte behöver tas om hand av dräneringssystemen.”

Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren via Magnus Pärsson
Föreningen hänvisar till tidigare framförda synpunkter i ärendet.
(För redovisning av dessa synpunkter och tidigare kommentarer se ”Redogörelse efter 
samråd för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen i Hjärup” samt ”Utlåtande efter utställ-
ning för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen i Hjärup).
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16 i det närmsta identiska skrivelser, har inkommit från följande sakägare och 
övriga: 

Sakägare:
Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Elisabet Pegelow(Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen 1, Hjärup 8:101)
Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)

Övriga:
Inger Falck Vestvik och Bengt Falck
Anders Gärskog
Anna Kristell och Fredrik Svensson
Lisbeth och Benny Nilsson
Dröfn Birgisdottir och Gudleifur Svanbergsson
Peter Mijdema och Johanna Kjäll
Anna Sevelo
Ann-Marie och Jörgen Thor
Lena och Magnus Lundberg med familj
Lina Friberg och Fredrik Nicol
Jan Landgren och Ann-Christin Lundgren
Lennart och Ann-Margret Friberg
Tobias och Linda Månsson
Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
Johan o Johanna Wikelo
Åke Törringer

8 av dessa har kompletterats med en egen inledning, vilka redovisas först. 
Därefter följer den gemensamma skrivelsen.:

Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
”Vi hävdar alla våra synpunkter som lämnats in tidigare angående Detaljplan Hjärup 
8:2, Åttevägen m fl.

I Utställninghandling 2 finns flera oklarheter:
På sid 8 står det att ”Åttevägen är ett viktigt stråk som förbinder skolorna samt norra
och södra Hjärup.” Det är sant vad gäller gång- och cykeltrafik. När det gäller biltrafi-
ken har politikerna uttryckligen lovat att man inte ska förbinda norr och söder med ge-
nomfartstrafik på Åttevägen samt runt skolorna. Men med en planering med ett större 
antal höga hus kring Hjärupslundsskolan ger detta en trafiksituation som i förläng-

ningen riskerar bli orimlig. Ser man konsekvenserna av detta? Har man utrett följderna?
Grönytan som blir kvar mellan fyravåningshusen och Hjärupslundsskolan blir cirka 10
meter bred och kan knappast kallas för ett ”grönt stråk” som länkar samman östvästliga
och nord-sydliga grönstråk. Dessutom finns oklarheter om det som kallas park väster om 
höghusen. På plankartan kallas området park men i utdraget ur FÖP på sidan 7 i Utställ-
ningshandling 2 är det bebyggelse inritat. Dessutom överensstämmer inte storleken på 
området på de olika ritningarna.

Frågor om förslaget kunde ställas till Lowe Kisiel som dock enligt telefonsvarare var
på semester till och med 18 januari då synpunkter skulle vara inlämnade. Därför har
vi inte fått svar på bl a hur planen påverkar de träd som är kvar på planområdet.

Man måste vara medveten om att ett grönområde som tas bort, aldrig går att ersätta! All 
växtlighet och allt levande går förlorat och därmed rubbas hela den ekologiska balansen. 
Under den senaste tiden har vi sett cirka hundra stora träd tas bort mellan Hjärupslunds-
skolan och norra delen av gamla IP, cirka 150 större träd har fällts i parken vid Tågvägen 
för att bereda plats för nybyggnation, vid gamla centrum Bonumhusen har flera stora 
träd tagits ner, åtminstone 50 stora träd har fällts vid Äppelhagen pga nybyggnation, vid 
Klockaregårdsvägen kommer flera stora ekar att fällas pga nybyggnation. Några av de 
högsta träden som finns kvar i Hjärup på kommunal mark finns kring grusplanen längs 
planområdet Attevägen, som vi inte fått något besked på huruvida dessa ska sparas. 
Finns en trädplan för detta? Dessa träd kommer inte att kunna få likvärdiga ersättare 
under de närmaste trettio åren.”

Elisabet Pegelow (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
”Jag hävdar förutom nedan kommentarer alla de synpunkter som jag tidigare lämnat 
in angående Detaljplan Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen. I Utställninghandling 2 finns flera 
oklarheter:
På sid 8 står det att ”Åttevägen är ett viktigt stråk som förbinder skolorna samt norra 
och södra Hjärup.” Det är sant vad gäller gång- och cykeltrafik. När det gäller biltrafi-
ken har politikerna uttryckligen lovat att man inte ska förbinda norr och söder medelst 
genomfartstrafik på Åttevägen samt runt skolorna. Men med en planering med ett större 
antal höga hus kring Hjärupslundsskolan ger detta en trafiksituation som if örlängningen 
riskerar bli orimlig. Ser man konsekvenserna av detta? Har man utrett följderna?

Grönytan som blir kvar mellan fyravåningshusen och Hjärupslundsskolan blir cirka 10
meter bred och kan knappast kallas för ett ”grönt stråk” som länkar samman öst  västliga 
och nord-sydliga grönstråk. Dessutom finns oklarheter om det som kallas park väster om 
höghusen. På plankartan kallas området park men i utdraget ur FÖP på sidan 7 i Utställ-
ningshandling 2 är det bebyggelse inritat. Dessutom överensstämmer inte storleken på 
området på de olika ritningarna.
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Frågor om förslaget hade kunde ställas till Lowe Kisiel men enligt telefonsvarare är han 
på semester till och med 18 januari då synpunkter skulle vara inlämnade. Därför har vi 
inte fått svar på bl a hur planen påverkar de träd som är kvar på planområdet.

Med tanke på de stora områden som kommer att bebyggas på andra grönområden i 
Hjärup under de närmaste åren vore det bra om Kommunen kunde stanna upp och re-
flektera över vart det ’’Gröna Hjärup” tar vägen. Uttryckt av detta speglas av den besvi-
kelse som nyligen inflyttade gör då de ser hur Hjärups ”kärna” som grön oas och vänlig 
bygd försvinner med den hårda förtätningen som nu sker. ”Man kan ju lika gärna fytta 
till Lund och Malmö om förtätningen fortsätter”. Detta sagt av nyinflyttad deltagare  
från Trädgårdslunden då Hjärup N03 presenterades. Se Bilaga 3.”

Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)
”Som sakägare är vi och vår familj absolut närmst berörda av det som händer på om-
rådet kring Åttevägen. Med tanke på den karaktär som Hjärup har idag och hur in-
vånarna utnyttjar området ställer vi oss starkt kritiska till en exploatering av området 
kring gamla fotbollsplanen och ’’pulkabacken”. Eftersom vi är starkt partiska anser vi 
det nödvändigt att nedan nämnda utredningar görs så att såväl invånare som kommun 
vet att det utom allt rimligt tvivel är rätt sak att bygga om aktuellt område.”

Anders Gärskog
”Som tillägg till mitt tidigare överklagande, vill jag härmed framhålla att kommunen 
ännu ej har tagit ställning till hur dag respektive spillvatten skall avledas från tänkt 
byggnation. Det förefaller vara så att man har för avsikt att koppla på befintliga spill-
vatten-ledningar som finns söder om området i fråga. Med tanke på skicket på de gamla 
ledningarna skulle detta föranleda stor inverkan på grundvattnet i området, en är det  
allmänt känt att de gamla befintliga ledningar har omfattande läckage!

Detta förfarande måste utredas och konsekvensen härav skall Miljödomstolen i Växjö 
ta ställning till!”

Lennart och Ann-Margret Friberg
”Vi måste säga att vi inte riktigt förstår det här. 100 familjer skickade in synpunkter för
samrådet. Ärendet har överklagats två gånger och trots att Staffanstorps kommun har 
förstått att det finns en stark oro för bebyggelse så nära våra två befintliga skolor, så 
påverkas man inte på något sätt utan bara fortsätter med ärendet utan att göra någon 
som helst utredning som Hjärupsbor har önskat. Vad beror denna nonchalans på? Vem 
är till för vem?

Är Staffanstorps kommuns politiker endast intresserade över att sälja av så mycket 

mark som möjligt, för att få in skatteintäkter från kommande invånare? Tror ni politiker 
verkligen att det är det som vi invånare i Hjärup främst vill ha, låga skatter för att kom-
munen har bra ekonomi?
Nej, vi vill ha en trygg miljö att växa upp i. En boende miljö som inte bara är svart av 
asfalt, utan också är väldigt mycket grön som går att leka på för barnen! Eller en vanlig 
backe som inte är för hög eller för låg, utan alldeles lagom att åka pulka på!

Svar från kommunen på fråga från Hjärups byalag
Hjärups Byalag ställde ett antal frågor till Staffanstorps kommun, för att öka trivseln i 
Hjärup. Christian Sonesson och Pierre Sjöström svarade då tillsammans:
Vi delar Hjärups byalags uppfattning att den sociala servicen ska byggas ut i takt med 
ortens utbyggnad. Staffanstorps kommun följer noggrant tätortens behov av samhälls-
service och stora ansträngningar har gjorts för att möta invånarnas efterfrågan (ex Uppå-
kraskolan, förskolepaviljonger i anslutning till Hjärups skola, ny förskola i anslutning 
till Uppåkraskolan, förskola i HMC:s gamla lokaler, m.m.). Även nya ytor för fritidsak-
tiviteter planeras i den nya skolan.
Se Bilaga 5.

Det tråkiga med denna typ av svar är att det enbart är floskler. Uppåkraskolan beslöts 
2005 av dåvarande ledande politiker. Att kommunen kom i tidsnöd 2014 och har hastat 
fram skolan är knappast man kan slå sig för bröstet för. Och stackars barn som sitter ute 
på grusplanen inom gamla IP-området i en snabbplanerad förskola, för att trycket blev 
för hårt. Hjärups skola fick reda på detta dagen innan förskolan började sättas upp! Och 
helt plötsligt försvann en del av deras verksamhetsområde! ”Stora ansträngningar .... ”
Det är så tråkigt att läsa att man som politiker kan med att ljuga så fruktansvärt i text 
enbart för att det ska låta bra utåt sett. Har inte Christian och Pierre någon som helst 
känsla om vad som är rätt och vad som är fel? De är heltidspolitiker och det är deras 
skyldighet, som betalda av oss, att göra vad som står i deras makt att ligga steget före 
och inte enbart agera på händelser som redan har skett. Och allt de gör ska vara med 
utgångspunkt för kommuninnevånarnas bästa! Vi hoppas att ni skickar denna fråga och 
därmed dokument vidare till dem!

I samma svar till Byalaget svarade man angående Åttevägen:
Staffanstorps kommuns ambition när det gäller de gamla ytorna (gamla tennisplanen 
och Hjärups gamla idrottsplats) är att hålla underhållet till ett minimum. Vi hoppas att 
detaljplanen för Åttevägen vinner laga kraft så att projektet kan fortskrida. Att göra 
några större underhållsåtgärder känns därför inte påkallade och torde inte heller kunna 
försvaras utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Att forsla matjord till en plats som sedan 
entreprenören ska forsla bort kommer dessutom att fördyra för Staffanstorps kommun 
men också för entreprenören (och ytterst för de som kommer att bo i området). Större
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underhållsåtgärder som Staffanstorps kommun tvingas genomföras på den gamla 
idrottsplatsen kan dessutom negativt påverka eventuella satsningar i den nya parken. 
Staketet runt idrottsplatsen kan helt eller delvis tjäna som byggstaket under byggpro-
cessen och vi vill därför inte avlägsna staketet innan projektering. Självfallet kan vi 
undersöka om Åttevägen längs med den gamla idrottsplatsen kan skyltas om som gång-
fartsområde då bilförare, cyklister och fotgängare samnyttjar gatan.

Att ”hålla underhållet till ett minimum” innebär att området förfaller. Skolorna kan inte 
utnyttja idrottsplanen som det borde göras och det hela blir ett moment 22. Området 
förfaller - skolorna använder inte området eftersom det är förfallet - kommunen gör 
inga åtgärder eftersom skolorna ändå inte använder sig av området, etc! Det här är en 
skrämmande taktik att använda sig av. För tänk om .... Ja, alltså tänk om högre instan-
ser inser det Staffanstorps kommuns politiker inte inser, att Åttevägen är en dålig plats 
att bygga på! Eller tänk om det blir så många invånare som ställer sig bakom ett stopp 
för byggande på Åttevägen, så att ni politiker inte vågar fortsätta med planeringen, ef-
tersom ni då riskerade att tappa makt!
Frågan blir då: Hade ni inte tjänat på att underhålla områdena runt gamla IP istället 
för att då behöva rusta om allt från början, med nya löparbanor etc? Det enda rätta 
hade varit att fortsätta att underhålla området på bästa möjliga sätt för att området ska 
kunna nyttjas optimalt, nu och varje dag fram till ett definitivt beslut finns om detalj-
planen Åttevägen! För det kommer att ta många år! Och att ni i samma mening också 
idkar någon form av utpressning, där det hänvisas till att om det blir fördyrningar på 
Åttevägen så kan det ”negativt påverka eventuella satsningar i den nya parken”!

Det är så att man häpnar för vad Christian och Pierre har kokat ihop tillsammans.
För vad man säger i denna mening är att Byalaget ska tänka sig för innan man fortsät-
ter att ställa krav, för annars kommer kommunen kunna skylla på dem, varför det inte 
gjordes så stora satsningar i parken!”

Tobias och Linda Månsson
Som viktigast  ser vi at alla utredningar som ska göras och som behövs för att fatta  kor-
rekta och genomtänkta beslut ska göras. Detta bör räknas in i projektplan och borde 
inte vara  en diskussionsfråga  utan en självklarhet.  Skulle gärna ta del av er åsikt om 
den är annorlunda samt anledning till varför.

Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
”Vi  hävdar fortfarande  alla våra  synpunkter  som  lämnats  in tidigare angående
Detaljplan för  del av  Hjärup  18:2 m fl , Åttevägen  i Hjärup, Staffanstorps kommun.

I detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen står det att ett grönt stråk på 

norra delen mot skolan fortfarande säkerställs med denna lösning. Bredden på detta 
stråk kommer knappt att bli 10 meter, vilket kan ifrågasättas om det kan kallas ett stråk.

Skrivningen om ”Rekreation och lek” är alldeles för vag . Det skrivs i ena stycket att 
kring en grusplan där vardagsaktiviteter, motion och rekreation och liknande kan ske. 
Sedan står det att denna grusplan skulle kunnas utvecklas för skolornas idrottsundervis-
ning. Det är dock inga beslut tagna om detta och därför blir det svårt för alla Hjärups 
skola och Hjärupslundsskolan att utföra idrottsundervisning enligt skollagen.

Detaljplanen kommer också att innebära att Hjärups skolas elever bara kommer att få 
tillgång till minimal grön skolgård då alla grönområden öster och norr om skolan be-
byggs eller blir till dagvattendammar.
Det hänvisas nu till en trafikutredning (PM Trafikutredning Åttevägenområdet, Ramböll, 
2011-05-26) som togs fram under 2011 som konstaterade att Klockaregårdsvägen och 
Slättvägen i dess nuvarande utformning klarar av den ökade trafiktillförseln som en ut-
byggnad av Åttevägenområdet innebär. Denna utredning är baserad på mätvärden från 
2008 som bara har multiplicerats och jag vill säga att den saknar den kvalitet som Staf-
fanstorps kommun kan förvänta sig av en trafikutredning.”

Johan o Johanna Wikelo
”Vi tycker  att de synpunkter  som finns  i detta  dokument  alla är viktiga  för  oss i Hjä-
rup och då framförallt för barnen. De flesta av oss vuxna kan trots allt ta oss till stan eller 
köra till havet när vi vill, men barnen är ofta och särskilt under sin skoltid förpassade 
till vad Hjärup kan erbjuda. Naturligtvis är det naturligt att miljön runt skolan då kan 
bidra till olika aktiviteteroch självklart pulka åkning. Det borde läggas större kraft på 
att aktivera våra barn i och runt skolan då barnen i allt större utsträckning sitter framför 
skärmar. Det finns bättre ställen att bygga bostäder på än just här. Fler alternativ borde 
tas fram . Var finns kreativiteten?”
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Tillägg (se nedan) till den gemensam skrivelsen från Lennart och Ann-Margret 
Friberg. 
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Kommentarer, ämnesvis: 

Övergripande planering -Varför bostäder på Åttevägen? 
Kommentar: 
Hjärup är attraktivt. Att Hjärup är en plats som många vill bo på visas inte minst av den myck-
et stora efterfrågan på bostäder som råder. Orten erbjuder en lugn och lummig boendemiljö 
mitt i den expansiva och attraktiva Malmö/Lundregionen och placeringen vid stambanan och 
det övergripande vägnätet ger mycket goda förutsättningar för hållbar och tidseffektiv pend-
ling. Med korta restider nås hela Öresundsregionens utbud av arbetsmarknad och utbildning, 
kultur- och fritidsaktiviteter.

Den goda boendemiljön och ortens placering gör alltså Hjärup till en populär bostadsort och 
det är en av anledningarna till att det byggs mycket i Hjärup. Det råder dessutom stor brist på 
bostäder – både regionalt och nationellt. Staffanstorps kommun vill bidra till att lösa bostads-
försörjningen i sydvästskåne. Kommunen har sedan 2006 ett uttalat tillväxtmål. I tillväxtmålet 
uttalas bl a att kommunen behöver växa för att på sikt ha möjlighet att bibehålla och utveckla en 
god service till nuvarande och nya kommuninvånare. En del av den tillväxten är tänkt att ske i 
Hjärup. Staffanstorps kommun vill se en utveckling av orten dels genom stora nya utbyggnads-
områden i anslutning till pågatågstationen och väster om järnvägen, men också genom viss 
förtätning och komplettering på östra sidan. Genom att utnyttja det goda kollektivtrafikläget 
hushåller kommunen med jordbruksmarken och bidrar till en hållbar utveckling. 

Marken vid Åttevägen är sedan länge markerat och beskrivet som utbyggnadsområde i kommu-
nens planering, bl.a. i översiktsplanen, Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen 2009, 
aktualitetsförklarad 2011. I översiktsplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Hjärup 
integrerad. Den tidigare fördjupningen av översiktsplanen för Hjärup från 2007 utgör därvid 
ett underlag till Framtidens kommun- perspektiv 2038. I dessa dokument slås det fast att det 
finns ett behov av bostäder i centrala Hjärup. Planområdet ligger dessutom inom ett attraktivt 
avstånd till Hjärups station. Detta ger förutsättningar för bebyggelse med hög täthet och va-
rierat innehåll. Åttevägenområdet är därför utpekat som ett förtätningsområde, för varierande 
boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar. Syftet är att ge nya och befintliga invånare möjlighet 
att bosätta sig i orten, t. ex. finns ett behov av lägenheter eller mindre bostäder för äldre som vill 
sälja villan men ändå kunna bo kvar i Hjärup.

Utifrån ovanstående underlag har kommunen arbetat fram ett förslag till detaljplan för bostä-
der. Genom att bebygga redan exploaterad mark i centrala Hjärup skapas ett effektivt markut-
nyttjande och befintlig infrastruktur kan utnyttjas. 

Trafik, vägnät, gång- och cykelnät
Kommentar: 
Trafikutredningar ingår som underlag i detaljplanen och utgör således en del av det material 
som beslutsfattarna tar ställning till. Följande utredningar har gjorts i samband med detalj-
planearbetet:
- PM Trafikutredning Åttevägenområdet, Ramböll, 2011-05-26.
- PM Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet, Hjärup, Tyréns, 2014-10-
20.
- Utöver ovanstående har en trafikutredning tagits fram för att se över trafik- och 
parkeringssituationen kring Centrumstigen och Klockaregårdsvägen/Slättvägen i syfte att 
förbättra för gång- och cykeltrafikanter och utreda om det saknas parkeringsmöjligheter i an-
slutning till områdets verksamheter samt om parkeringssituationen kan struktureras på ett 
bättre sätt. 

Trafikutredning Åttevägen (av Ramböll) studerade det tillkommande trafikflödet som exploa-
teringen innebär och vilka anslutningar som är tänkbara. Planområdet bedöms kunna kopplas
på Klockaregårdsvägen/Slättvägen utan krav på ny utformning av gatorna. Detta bedöms 
som det naturliga valet, då befintlig infrastruktur kan användas utan att förändra strukturer 
eller ta ny mark i anspråk. Vidare visar utredningen att Klockaregårdsvägen klarar av att 
hantera den trafik som exploateringen innebär. Utredningen konstaterar även att situationen 
längs Åttevägen med fördel kan ses över för att förbättra förhållandena för gående och cyklis-
ter. 

Tyréns granskade Trafikutredning Åttevägen i samband med den första utställningen av 
detaljplaneförslaget. I granskningen av trafikutredning Åttevägen konstaterades att man inte 
hade synpunkter på sakinnehållet och att utredningen bedöms vara väl genomförd. Relevanta 
parametrar har studerats och redovisats, analyserna är de rätta och tillräckliga för utred-
ningen. Det finns inget i trafikutredningen som visar på att det behövs åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten på Klockaregårdsvägen på grund av nuvarande förhållanden eller på grund 
av förändringen av trafiksituationen som detaljplanen medför. Gång- och cykelvägen utmed 
Klockaregårdsvägen är bitvis smal, men det beror på att det växer ut häckar från privata fast-
igheter över gång- och cykelvägen. 

Cykelvägar:
I detaljplaneförslaget finns förslag om en separat gång- och cykelväg längs Centrumstigen 
och Åttevägens östra sida som är dimensionerad enligt kommunens prognoser på framtida 
gång- och cykeltrafikanter längs gatan. 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 som knyter ihop de båda skolorna ges i park-
marken inom planområdet. 
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Val av infartsväg:
Både trafikutredningen och den kompletterande granskningsrapporten konstaterar att det är ett 
sämre alternativ att anordna infart till planområdet via Ämnesvägen då denna får passera förbi 
ett skolområdet. Detta alternativ medför också att Hjärup får genomfartstrafik.

Trafiksäkerhet: 
Detaljplanen medger trafiksäkerhetshöjande åtgärder med separata gång- och cykelvägar längs 
Åttevägen, Centrumstigen samt friliggande gång- och cykelvägar i parkmiljön som knyter ihop 
skolområdena utan att komma i kontakt med biltrafik.

Grönområden, rekreation och idrottsområden
Kommentar:  I översiktsplanen Framtidens kommun - perspektiv 2038 har kommunen defi-
nierat övergripande strategier för hur Hjärup ska utvecklas, bland annat vad gäller bebyggelse 
och grönstruktur. Konceptet för utvecklingen av Hjärups gröna miljöer (hämtat från kom-
munens grönplan) innebär att ett parkband ska skapas i öst-västlig riktning genom Hjärup, 
bestående av befintliga och nya parkmiljöer. Ortens bostadsområden ska knytas till parkban-
det genom gröna länkar i nord-sydlig riktning, även dessa bestående av befintliga såväl som 
nya grönytor. 

Parkbandet tangerar norra delen av planområdet, mellan flerbostadshusen i norr och Hjärup-
slundsskolan. Det nord-sydliga parkstråket i den västra delen av planområdet är den gröna 
länken som knyter Åttevägen till parkbandet. 

Sammantaget kommer parkytorna framöver att öka i Hjärup i jämförelse med nuläget, även 
om vissa befintliga grönytor tas i anspråk för bebyggelse. Hjärups Park har börjat anläggas 
och trädplantering inom den första etappen planeras ske under slutet av 2016. Hjärups Park 
kommer att bli en grön lunga som med sin omfattande areal kommer att erbjuda både höga re-
kreations- och naturvärden. Det kommer visserligen att ta några år innan parken har hunnit 
ta sig ordentligt, men detta hindrar inte att parken tidigt blir en tillgång för boende i orten.

En del av det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen kommer att bevaras. Det finns även 
andra grönområden i närheten såsom parkområdet väster om Hjärupslundsskolan. Väster om 
planområdet ligger grusplanen som också utgör en friyta.

Befintliga träd inom planområdet:
Vilka träd som kommer att kunna behållas kommer att studeras i ett senare projekteringsskede. 
 
Skolmiljö
Kommentar:  I översiktsplanen Framtidens kommun - perspektiv 2038 är Åttevägen utpekat 
som ett bostadsområde. Andra områden är markerade för annat ändamål, bl a för framtida 
läromiljöer och fritidsanläggningar. Den här detaljplanen syftar till att planlägga för bostäder 

och förutsättningar för och konsekvenser av förslaget studeras. Detaljplanen har skickats på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden som företräder skolans intresse. 

Idrottsplatsen, skolidrott, pulkabacken:
Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Hjärups IP. Denna ligger i anslutning och 
i samklang till Hjärups park och består av 3 fotbollsplaner, klubbhus m.m. och ersätter flera 
funktioner som fanns vid den gamla idrottsplatsen vid Åttevägen. En fördel med den nya 
idrottsplatsen är att bilar som kommer dit inte behöver åka in genom centrala Hjärup. 
Det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen ersätts med en ny, betydligt större 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. Möjlighet finns att anlägga fler lekmiljöer för barn, inklusive en ny 
pulkabacke, antingen i Hjärups Park eller vid Grusplanen. Detta reglas dock inte genom 
denna detaljplan. En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan 
är markerad som ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Upprustningen kan 
göras närsomhelst oberoende av utbyggnaden av Åttevägenområdet.

Barnen i planeringen
Kommentar: Samhällsplanering innebär att beakta olika samhällsgrupper, olika allmänna 
intressen samt att väga dessa till en helhet så att en hållbar samhällsutveckling uppnås. 
Plan- och bygglagen ställer inga särskilda krav vad gäller barnkonsekvensanalyser el-
ler barnchecklistor. Utifrån plan- och bygglagens perspektiv omfattas barn av begreppet 
människor, och eftersom all planering enligt lagen ska ta hänsyn till människors livs-miljö, 
hälsa och säkerhet, så gäller detta även barnen. Någon specifik barnkonsekvensbeskrivning 
behöver således inte upprättas. I underlaget ”Fördjupning av översiktsplanen för Hjärup”, 
2007 finns barnperspektivet beskrivet. Läs mer på staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, 
välj dokumentet Fördjupning Hjärup underlag, s. 43 och 51).

Bebyggelsen, utformning och påverkan på omgivande bebyggelse
Kommentar:  Den föreslagna bebyggelsens höjd, placering och skuggpåverkan på sin 
omgivning bedöms fullt rimlig med hänsyn till platsens förutsättningar och läge – mitt i en 
expansiv tätort, omgärdad av relativt tät, blandad småhusbebyggelse. Konsekvenserna av 
planförslaget är beskrivet i planbeskrivningen under rubriken ”Så blir konsekvenserna”. 

Exploateringsgrad:
Detaljplanen är utformad utifrån intentionen i översiktsplanen, Framtidens kommun – per-
spektiv 2038, där planområdet är markerat som ett område för varierande boendemiljö med 
15-30 bostäder/hektar. 
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Skuggning:
I samband med att den nya lokalgatan för Åttevägen förskjuts västerut (mot idag), hamnar 
den nya bebyggelsen på ett sådant avstånd att skuggning bedöms marginell mot befintliga 
fastigheter i öster.  
Omgivningspåverkan på befintlig bebyggelse är minst i norra delen av planområdet som 
därmed lämpar sig för ett högre hus än två våningar. 

Stadsliv:
En ny lättillgänglig Hjärups park i kombination med fler bostäder längs Åttevägen förväntas 
ge hela närområdet mer liv och rörelse, vilket bidrar till ökad trygghet.

Miljökonsekvensbeskrivning och miljöpåverkan
Kommentar:  
För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar män-
niskors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljöbalken samt 
möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan kan antas medföra 
att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till män-
niskors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen har i detta fall inget att erinra på detaljplanen, se deras 
yttrande sid 3.

Miljökonsekvensbeskrivning:
En miljökonsekvensbeskrivning tas fram när en detaljplan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Planen bör ge upphov till flera stora miljöpåverkande faktorer för att den ska anses 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen är komplex, t ex om flera miljöaspekter samver-
kar eller har ackumulerande påverkan, eller om det gäller ett område som är särskilt värdefullt 
eller känsligt eller om det finns riksintresse av olika slag är sannolikheten stor för betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning finns till översiktsplanen, Framtidens kommun – 
perspektiv 2038 (översiktsplaner ska enligt lagen alltid miljöbedömas).

Kommunen bedömer inte att de förändringar som planförslaget innebär är av sådan omfatt-
ning att en miljökonsekvensbeskrivning krävs. Kommunen har konstaterat att detaljplanen inte 
medför en betydande miljöpåverkan i den behovsbedömning som beskrivs i planbeskrivningen 
under rubriken ”så blir konsekvenserna”. Detta ställningstagande har delgivits länsstyrelsen 
som delar kommunens uppfattning.  

Miljökvalitetsnormer för luft:
För planen är miljökvalitetsnormerna för luft och vatten relevanta. Miljökvalitetsnormerna för 
luft ska säkerställa en god luftkvalitet som inte medför risker för människors hälsa. Risk för 
överskridande av normerna finns framförallt i områden med intensiv fordonstrafik, i anslut-
ning till stora punktkällor eller i täta slutna gaturum med högre bebyggelse och dålig genom-
luftning. Planens genomförande bedöms inte leda till överskridande av föroreningsnivåer enligt 

gällande förordning (2001:527). miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:
Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och kommer därmed inte 
att belasta grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera är risken för spridning av 
föroreningar till grundvattnet också liten. Sammantaget bedöms miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte påverkas negativt av planförslaget.

Buller:
Bullersituationen på det övergripande vägnätet har beaktats i Trafikplanen för Hjärup. I den-
na är planområdets utbyggnad inräknad. Den beräknade trafikmängden inom planområdet 
bedöms inte generar ett så stort trafikflöde att riktvärden för buller överskrids. Trafikmäng-
derna som planområdet genererar på omgivande gator bedöms inte påverka gatorna i någon 
betydande omfattning. Befintliga trafikmängder på dessa gator och redan befintligt buller 
hanteras inte inom ramen för arbetet med den aktuella detaljplanen.

Va och dagvatten: 
En dagvattenutredning har utförts i enlighet med gällande riktlinjer för området (Dagvatten-
utredning och massbalans, Åttevägen, Tyréns, 2012-01-17, revidering 1, 2012-12-12). Dag-
vattnet skall fördröjas lokalt inom planområdet. Öppna dagvattenytor (både med eller utan 
vattenspegel) bidrar med natur- och rekreationsvärden. 

Höjdsättning:
Gatorna inom området ska höjdsättas så att dagvatten vid extrem nederbörd (t.ex. regn med 
100 års återkomsttid) kan avledas via gatorna mot de lägre belägna områdena i parkområdet, 
utan att bebyggelsen skadas.

Störning under byggtiden:
En detaljplan reglerar inte hur byggandet ska ske. Kommunen förutsätter att gällande regler 
och riktlinjer följs vid byggnation av området. Inför byggnationen planeras säkra skolvägar 
för barnen, transporter till byggarbetsplatsen för att minimera störningar i form av buller 
(särskilda riktvärden finns), brist på framkomlighet osv. Viss påverkan, under en begränsad 
tid, är dock oundviklig och något man som boende i en tätort får räkna med.
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Ändringar efter utställning
Plankarta

• Inga ändringar.

Illustrationskarta
• Inga ändringar.               

Planbeskrivning
• Inga ändringar. 

Kvarstående synpunkter på detaljplanen
Berörda sakägare som ej fått sina synpunkter tillgodosedda

Samråd
• Malin Kristoffersson (Centrumstigen 4F, Hjärup 18:24)
• Marie 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)

Utställning
• Elisabet och Anna Pegelow (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
• Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen l, Hjärup 8:101)
• Marie och Olle Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
• Lars-Gunnar och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
• Johan Bovin (Slättvägen 2, Hjärup 8:190 och Åkervägen 5, Hjärup 8:293)
• Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)

Utställning 2
• Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
• Elisabet Pegelow(Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
• Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen 1, Hjärup 8:101)
• Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)
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Övriga som ej fått sina synpunkter tillgodosedda

Samråd
• Hjärups Byalag
• 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
• Anna Kristell
• Eva-Maj Malmström
• 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
• Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i Hjärup c/o Magnus Pärsson
• Carl Gustavsson med familj
• Ingrid och Bo Mattiasson
• 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 
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• Monica Richter
• Åsa Tillborg
• Jenny och Niklas Rystedt

Utställning
• Hjärups byalag
• Michael Hantelis
• Inger Törringer
• Kåre Larsson
• Märit Jansson 
• Lennart och Ann-Margret Friberg
• Sara och Lasse Lindhagen
• Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
• Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren c/o Magnus Pärsson
• Nils Johansson
• Lina Friberg och Fredrik Nicol
• Fredrik Svensson
• Ann-Sofie och Bo Polsten
• Anna Kristell
• Inger och Bengt Falck
• Magnus och Lena Lundberg 
• Madelaine Skattum

Utställning 2
• Inger Falck Vestvik och Bengt Falck
• Anders Gärskog
• Anna Kristell och Fredrik Svensson
• Lisbeth och Benny Nilsson
• Dröfn Birgisdottir och Gudleifur Svanbergsson
• Peter Mijdema och Johanna Kjäll
• Anna Sevelo
• Ann-Marie och Jörgen Thor
• Lena och Magnus Lundberg med familj
• Monica och Mattias Richter/Persson
• Lina Friberg och Fredrik Nicol
• Helena Heijmink
• Jan Landgren och Ann-Christin Lundgren
• Lennart och Ann-Margret Friberg
• Tobias och Linda Månsson
• Magnus Pärsson och Charlotte Husberg

• Magnus och Tina Rudnert
• Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren via Magnus Pärsson
• Johan o Johanna Wikelo
• Åke Törringer

Staffanstorp 2016-04-25

Lowe Kisiel   Thomas Lexén
Planarkitekt  Stadsarkitekt 


