
1

Samtliga samrådsyttranden från 
sakägare och övriga angående,

 
Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m 

fl, Skola i norra Staffanstorp, 

med hänvisningar till avsnitt i 
samrådsredogörelsen där 

synpunkten kommenteras.

Stadsbyggnadskontoret
Staffanstorps kommun

 2017-02-01



2
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DEL AV GULLÅKRA 1:159, SKOLA I NORRA STAFFANSTORP 
20170216 rev 20170301

1. Lokalisering av skolan och dess innehåll    s. 7-8
2. Byggnadernas placering och utformning    s. 8-9
3. Skolbyggnadens utformning och närliggande fastigheter s. 9-10
4.Buller från skolgård        s. 10
5. Fastighetspåverkan        s.10-11
6. Miljö och grönstruktur       s. 11-12
7. Barnperspektivet         s. 12
8. Trafik           s. 12-15
9. Magnetsfältsbidrag från kraftledningar    s. 15-16

Observera att då personuppgifter inte får publiceras på nätet utan 
samtycke har dessa tagits bort från alternativt täckts över i dokumen-
tet. 
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SE SVAR AVSNITT 2, 3, 4,6,8,9    
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Yttrande angående detaljplan för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra 
Staffanstorp
Datum: 16-08- 30
Till: Staffanstorps kommun, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Klagande:
Namn: Anna Embrand

Persnr: 690204-2941

Adress: Rektangelvägen 16

245 35 Staffanstorp

Telefonnummer: 0761 352535

E-postadress: anna.embrand@gmail.com

Saken:
Jag har tagit del av handlingarna för rubricerade ärende och har nedan angivna erinringar mot 
upprättad detaljplan.

Skälen för mina invändningar är:
– Bebyggelsen? Elevernas utemiljö, tex idrott utomhus saknas i deljplanen.

– Hur säkerställer kommunen att angivna bullernivåer ej överskrides enligt det som angivits?

– Byggnaden är planerad att utformas i två våningar. Studier utfördes på sommaren gällande 
skuggning. Studier höst-vintertid saknas.

– Grönstruktur och platser? Utformningen på tomten i form av aktiviteter saknas i 
beskrivningen.  

– Gång- och cykeltrafik i närområdet finns inte tydligt utformat i detaljplanen. Hur skall tex 
äldre boende i området eller funktionshindrade orientera sig fram? Hur skall de fysiskt kunna 
transportera sig  förbi byggnadsdelar, stolpar, cyklar, ökad omfång med elever på begränsade 
gångvägar med ökad trafik i området?

Hur skolgården kommer att se ut är inte dokumenterad. Planen är att det skall vara 
en ”öppen”skolgård utan inhägnad och jag har fått även en kommentar om att ”skolgården inte 
tillhör detaljplanen”. Hur tänker man? Skolgården tillhör väl skolan och berör i allra högsta grad 
stora delar för oss kringboende.

- Det saknas tydligt en upprättad miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.

Här finns redan en tidigare problematik med föräldrar som hittar ”snabba” lösningar gällande 
hämtning och lämning av barn med bilar på en begränsad gata dvs Rektangelvägen. Man kan 
komma in till skolan från alla håll vilket gör att trafikbelastningen kommer att öka ännu mer på 
smågator i området. Hur är tanken att begränsa in-och utflödet?
I Tyréns trafikutredning som gjordes 16-04-04 sades att ”Uppförande av den nya skolan  kommer 
medföra en ökad mängd trafikrörelse i dess omgivning. En del av dessa trafikrörelser utgörs 
troligen av angöringstrafik och det föreligger en viss risk att denna trafik sker i Trekantens 
bostadsområde för hämtning och lämning av barn”. Dvs i rapporten misstänktes en begränsad 
ökning men ändå kom de med flertal förslag hur man skall minska skadeverkningarna av den ökade 
trafiken som kommer påverka oss närboende.

Mina personliga reflektioner som medborgare i kommunen:
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Byggförslaget upplever jag bristfällig, påskyndat, hastig, orättvis och ogenomtänkt. Det begränsade 
området anser jag opassande med en sådan stor skola och skolan har ingen utvecklingspotential. Vi 
har ju redan andra problem med våra befintliga skolor.

Jag bor längst ner i en återvändsgränd och utsätts dagligen för olycksrisk och höga utsläpp av 
kvävedioxid eftersom många föräldrar lämna och hämta på dagis med bilar i återvändsgränden.

Skolgårdens yta är betydligt mindre än vad skolverket rekommenderar. Friytan (uteytan/elev)                  
anges till 17,5 kvm/elev. Boverkets rekom är 30 kvm/elev. Ni har beskrivit att ”Gestaltning av 
grönytan, aktivitets-och lekytor mm inom skolgården kommer studeras i ett senare 
projekteringsskede”när detaljplanen godkänts? Hur kan detaljplanen godkännas när all fakta inte 
har kommit upp? Skolgården är ju en av den centrala delen som kommer påverka stora delar av 
området och inte minst mig då min tomtgräns bara slutar någon meter från kommunens.   

Genom en sådan tänkt exploatering från ca 100 barn till att ca 550 elever som skall kunna vistas på 
detta lilla område så är min uppfattning att hänsyn inte tas till de redan befintliga naturvärden som 
finns i området samt att miljöbelastningen blir för stor.

Om man ser över fler marker i norra delen så finns det bra mycket bättre områden som möjliggör 
lämpligare och säkrare skolbygge utan att äventyra miljön och olycksrisker.

En av miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag är ”Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Hur mycket hänsyn har man tagit?  

Med vänlig hälsning

Anna Embrand

SE SVAR  AVSNITT 1,2,3,4,6,7,8     
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 2 OCH 8   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Staffanstorp 2016-09-04 

Synpunkter till detaljplan för Gullåkra 1:159 mfl, ”Norra Skolan” 
 
Till att börja med vill jag skriva att jag uppskattar att kommunen satsar på att bygga en ny skola till 
våra grundskolebarn, men… 
 
Jag skulle vilja att kommunen omprövar beslutet att bygga en ny grundskola vid Trekantens förskola. 
Jag anser att det finns flera skäl att tänka om, ändra planer och kanske till och med att börja om från 
början med skolplanerna för ”norra Staffanstorp”. Jag inser att det med kommentarer till 
detaljplanen är svårt att riva upp beslut fattade i kommunfullmäktige, men sanningen är att jag 
aldrig trodde att planerna skulle gå så här långt. Jag trodde att klokare beslut skulle fattas innan man 
kommit dit där vi står idag. 
 

 Detaljplansområdet anges som ca 2,3 hektar, själva skolans område är bara ca 10000 kvm 
inklusive yta till parkering, byggnader mm. Man anger att detta kommer att ge en friyta på 
17,5 kvm per elev. Vid samrådsmötet den 23 augusti 2016 framkom att denna friyta kommer 
att minska ytterligare om man tar hänsyn till Boverkets rekommendationer angående 
avstånd till kraftledningarna. Om man ska följa Boverkets rekommendationer, något som 
man verkar mån om att vilja, så rekommenderar Boverket att skolan ska ha ca 30 kvm friyta 
per elev vid nybyggnation. Dessutom ifrågasätter jag rimligheten i siffran 17,5 kvm då det 
multiplicerat med 550 elever blir 9625 kvm vilket skulle innebära att t ex skolans byggnader, 
idrottshall och parkering skulle rymmas på ynka ca 400 kvm. 

 
 Trafiksituationen kring skolan lämnar mycket att diskutera. Majoriteten av alla barn som ska 

gå i den planerade skolan kommer att behöva korsa Genvägen för att komma till skolan. 
Nästa stora grupp elever kommer att behöva korsa Norra Lundavägen. Att låta Genvägen 
fortsätta vara en genomfartsväg kan inte vara en hållbar lösning, trots avsmalning och några 
trafikgupp. Vad jag kan utläsa av planen för skolan så finns idag inga föreslagna åtgärder för 
att säkra skolvägen över Norra Lundavägen. Om man inte vidtar kraftigare åtgärder för att 
minska biltrafiken på dessa vägar eller planlägger betydligt smartare överfarter för barnen då 
tror jag att allt fler föräldrar kommer att skjutsa sina barn till skolan än de gör i dagsläget och 
då kommer trafiksituationen att bli ohållbar. Den trafik- och mobilitetsutredning som ska 
genomföras i kommunen måste få genomföras innan skolans placering och utformning 
bestäms. 

 
 Skolorna i Staffanstorp nyttjar de grönområden som finns i anslutning till skolorna för 

aktiviteter av olika slag, t ex idrott, exkursioner och andra utflykter. Området kring den 
planerade skolan rymmer inte mycket utrymme för uteaktiviteter under skoltid. Det finns 
inga ytor inom skolans område för fotbollsplan, träna friidrott eller liknande under 
idrottslektionerna. Det enda som finns i närheten är området kring Gullåkra mosse. Jag 
ifrågasätter det realistiska i att hänvisa barnen att gå dit för att ha idrottslektion. Från den 
planerade skolan är det ca 1 km till träningsredskapen på motionsslingan, det är ca 1,5 km till 
grönområdena öster om reningsverket. Hur lång tid tar det att gå dessa sträckor med 20 
stycken 6-8 åringar? Hur mycket ork har de kvar efter denna promenad? Hur lång tid tar det 
för dem alla att gå tillbaka till skolan igen? Hur lång är en lektion? Hur många vältrafikerade 
vägar måste de passera för att komma fram och tillbaka? Hur många resurser behövs för att 
ledsaga dem?  
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 Den planerade idrottshallen är den minsta möjliga, trots att kommunen på fråga 16 på sidan 
http://staffanstorp.se/flytt-av-skol-och-forskoleverksamheter/vanliga-fragor-och-svar/ anger 
att ” den nya skolan i framtiden får en ny hall, som planeras bli större och modernare än den 
tidigare”. Den tidigare syftar på idrottshallen på den tidigare Anneroskolans område. En skola 
med 550 elever, utan egna ytor för utomhusidrott och inga närliggande grönytor behöver en 
stor idrottshall. Även Staffanstorps kommun behöver ytterligare en större idrottshall för att 
möta de växande behoven av hallar från ett växande antal föreningar, ett förutspått växande 
antal kommuninvånare. 

 
 Skolan planeras att tillhandahålla ett uppvärmningskök. Med så många elever borde det 

finnas ett riktigt tillagningskök för att erbjuda barnen den bästa kosten med hög 
näringsrikhet och med möjlighet till genomtänka val då det gäller inköp av exempelvis 
ekologiska och närproducerade råvaror.  
 

 Hur ser kommunen på framtiden för skolorna i norra Staffanstorp? Är man redo att möta 
den tillväxt som spås för kommunen? I dagsläget finns det planer på att bygga nya bostäder 
på Åttans idrottsplats och på tomten för fd Anneroskolan. Det finns även om planer på att 
bygga bostäder norr om Gullåkravägen, Kryddgården med 500 bostäder, troligen förutsatt 
att kraftledningarna kan flyttas/grävas ner. Parallellt pågår det ett stort generationsskifte i 
stora delar av norra Staffanstorp. Kommunen skriver själv i sin framtidsvision att ”I takt med 
utbyggnaden av kommunen är det viktigt att boende och service avseende näringsliv, skola, 
vård och omsorg alltid finns med i samhällsplaneringen”. Hur har kommunen tänkt tillgodose 
behovet av skolor för alla dessa nya kommuninvånare? En enda skola i norra Staffanstorp?!  
 

Staffanstorps kommun säger sig vilja stå för trygghet, engagemang och mod i sin vision. Jag tror inte 
att den skola som planeras kommer att kunna leva upp till denna vision och dess värden. En liten 
skolgård med små möjligheter att kunna dela upp skolgården mellan årskurserna. En skolmiljö nära 
inpå vägar och kraftledningar. Skolvägar som genombryts av vältrafikerade vägar. Lyssna på de 
många kommuninvånare som engagerar sig med både tid och mod för att få kommunens företrädare 
att tänka över sitt beslut. 
 
Jag tror att norra delen av Staffanstorp kommer att behöva mer än en skola i framtiden så jag vill att 
man tar ett steg tillbaka och omprövar beslutet att bygga Norra Skolan på Trekanten, omprövar 
beslutet att bygga en stor skola.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Anna Plato 
Gärdsvägen 2 
245 38 Staffanstorp 

SE SVAR AVSNITT 1,3 OCH 8     
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Synpunkter angående det planerade skolbygget på ”trekantens” område i 
Staffanstorp 
 
Vi anser inte att ”Trekantens” område är den bästa tomten för en ny stor skolan med ca 550 
elever. Vi anser att när man ska bygga en ny skolan ska det vara en investering för framtiden 
och då får man titta på vad Staffanstorp kommer till att behöva och behöver redan idag. 
 
När barnen på Annero flyttade till Bråhögsfastigheten i juni 2016 blev de lovade en ny skola 
på samma plats efter 1 ½ år, de var med och ritade och tyckte till om hur den skulle byggas 
på bästa sätt. Många av de barnen känner sig lurade idag. Det var väldigt praktiskt att ha 
skolan och förskolan så nära varandra med bara ett staket emellan sig, de små barnen såg 
ofta de större. Förskolan använde idrottshallen när den var ledig, de lekte på den skolans 
gård innan de blev uppflyttade till förskoleklassen, allt för att barnen skulle få känna på den 
nya större miljön. På Annerotomten har det varit en skolan i 40 år, alla som bor runt den har 
antingen bott vid skolan i 40 år och borde vara vana eller så har de valt att flytta dit när där 
ligger en skola. Bråhögstomten har också många cykelvägar som leder dit, den ligger 
centralt, nära för många, bygg en årskurs 4-9 skola där. Eller en 7-9 skolan och avlasta 
Baldersskolan. 
 

• Barnen behöver utomhusmiljöer där det finns plats till gärna flera bollplaner, träd, 
buskar, kullar, samlingsplatser samt grönytor. Både till lek, spring och samkväm. 
Forskning visar att barn lär sig bättre och mår bättre ju mer de kan vara ute och röra 
sig under dagtid.  Jag har hört att det är tänkt att barnen på den nya skolan ska ha 
utegymnastiken på mossen, det tar ganska lång tid för en 6 åring att gå dit och 
tillbaka, det är inte så mycket kvar av lektionen då. 
På gamla Anneroskolan var ute friytan 19kvm per elev och där fanns rikliga grönytor 
runt om kring för tex utegymnastik på sommarhalvåret. 

• Elektrisk strålning inga nya mätningar har genomförts av tekniska nämnden. 
Socialstyrelsen redovisar att man kan se en viss ökning av leukemi risken hos 
befolkningsgrupper som exponeras för elektriska magnetiska fält på 0,4 mikrotesla 
eller mer. Utöver denna högre nivå bör möjligheterna att reducera strålningsnivåerna 
vid bostäder, skolor och andra känsliga områden beaktas. 

• Idrottshallen, Staffanstorp är en aktiv by med många aktiva föreningar med både 
barn och vuxna, när ni nu ska bygga en ny idrottshall så bygg smart, bygg för 
framtiden och för många invånare i byn. Så att den kan utnyttjas av så många som 
möjligt. Bygg en stor hall, större än 16∗32m.  

• Köket, bygg ett kök som är ett tillagningskök eller som lätt kan byggas om till ett 
tillagningskök, allt för barnen ska få den bästa och näringsrikaste kosten.  

• Trafiksituationen anser vi att är ofullständig även om Genvägen smalnats av. 
Dessutom är det inte optimalt att ta bort alla träd intill Genvägen som det behövs om 
den ska flyttas mot Åkershus och smalnas av. Vi kan se när vi lämnar barnen på 
morgonen att det är väldigt många barn som blir lämnade med bil mellan 07:30-
08:15, många föräldrar går med barnen in i skolan och behöver då en 
parkeringsplats. Den platsen kan jag inte se på planen. 
Och alla de andra barnen som cyklar till skolan, när det är mörkt ska korsa antingen 
Genvägen eller Norra Lundavägen som båda är väldigt trafikerade. Även om ni bygger 
ett upphöjt övergångsställen med ljus.  Vi önskar att alla barn ska kunna röra sig runt 
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skolan på ett tryggt och säkert sätt. Forskning visar att barn inte kan hantera trafiken 
på bra sätt innan de är 12 år, varför då bygga en skolan där alla barn måste över en 
trafikerad gata. 

 
Vi anser att ”trekantsområdet” kan fungera bra till en förskola eller en mindre skola, tex F-3. 
Vi anser att det gamla Annerområdet är väldigt bra ställe för en skola, och även Borggård, 
samt Bråghög som är centralt i byn, nära till bad och bibliotek. Ett bra alternativ är att bygga 
fler mindre skolor på flera ställen i byn. 
Vi undrar om Staffanstorps kommun har en strategi att ta bort små enheter och ersätta 
dessa med nya och stora skolor, vilket vi har sett kan få ett katastrofalt resultat av på Balder 
skolan. Med viten från skolverket och otrygga skoldagar för de minsta barnen som går där. 
Jag vill inte att mina barn ska vara del i något politiskt spel eller socialt experiment. 
 
Med vänliga hälsningar: 
Anneli och Ragnar Oddsson 
Gärdsvägen 1 
245 38 Staffanstorp 
 
 

SE SVAR AVSNITT 1,3,8 OCH 9 
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Ari
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Stoppa bygga Nora skolan
Datum: den 3 september 2016 19:52:55

2016/09/03

Hälsa och säkerhet/Buller. Norra Skolan.

I samrådsplanen är angivet riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas. Vid
uteplats anges 70dBA maximal nivå. Varför ekvivalentnivån 50dBA ej angivits anges ej.
Skillnaden mellan 70 och 50 dBA är ca 7ggr högre ljudnivå vid 70 dBA.
Hur man skall innehålla de angivna riktvärdena ej dokumenterat ej heller har man
genomfört någon beräkning av hur det förväntadeökade trafikflödet bedöms bidraga till
att gällande miljökvalitets-
Normer avseende luftkvalitet innehålls.
I samrådshandlingen under bedömning av miljöpåverkan anges att ” Goda
resemöjligheter med kollektivtrafik till och från området gör att planens genomförande
inte bedöms ge försämrad luftkvalitet.”
För det angivna planområdet(skolan) är det inte överhuvudtaget relevant att använda
kollektivtrafik.
Vad som även bör beaktas i sammanhanget är de ljudnivåer, utöver buller från bilar, är
att det ljud som kommer från en skolgård kan nå nivåer på 85-89 dBA enligt gjorda
mätningar. Ekvivalenta uppmätta värden för några skolor låg på 58-67 dBA.

Med utgångspunkt från att elevantalet femdubblas kommer detta problem att öka. I
Tyrens utredning föreslås även ett antal åtgärder för att minska angörningstrafiken till
Trekantens bostadsområde. Ett flertal har provats tidigare och inte medfört minskad
angörningstrafik. Nedan angivna punkter är angivna i Tyrens förslag.

1) Dialog med föräldrar: Har provats. Fungerar ej.
2) Förbud att stanna; Fungerar ej. 6 infarter mot planområdet.
3) Avspärrning: Fungerar ej. 6 infarter mot planområdet.
4) A. Övrigt: Har inte haft någon större effekt där detta genomförts.
5) B. Avsmalningar: Har provats inom området tidigare med
betongkasuner. Ingen större effekt.

Det mest effektiva sättet att förhindra angörningstrafiken inom Trekantens område är att
man spärrar av access till skolan med hjälp av naturliga och konstruerade hinder mot
Trekanten.
Vi vill i detta sammanhang påpeka att skolor måste hantera säkerhet för elever/personal
vilket innebär att in/ut passering till skolan begränsas kraftigt, dvs. att skolan endast är
tillgänglig genom ettminimum av in/ut passeringszoner.
Med utgångspunkt från ovan angivna löser man problemen med access och angöring.

Hälsning
Ari Sami
Ellipsvägen 6
Telenummer : 0700430330
Skickat från min iPad

SE SVAR AVSNITT 4 OCH 8 
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,5,7,8
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,3 OCH 8     
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Christer Fäldt
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Yttrande angående detaljplan Gullåkra 1:159 Norra Skolan
Datum: den 3 september 2016 17:40:21

Jag anser att föreslagen placering av Norra Skolan är felaktig och ej genomförs av bland
annat följande:
 
-    rivning av befintlig förskola
-    befintlig väg tages i anspråk
-    bara 50% yta per elev mot norm
-    öppen skolgård
-    bara 6 meter till närmsta granne
-    ej fullskalig idrottshall
-    trafikintensitet för stor för området
-    för stor miljöpåverkan på grund av för liten totalyta
-    ej plats för fullskaligt skolkök
-    stark elektromagnetisk strålning
 
Vänlig hälsning
Staffanstorp 2016-09-03.
Christer Fäldt
Vinkelvägen 26
257449

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,6,8 OCH 9  
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Staffanstorps kommun

245 80 STAFFANSTORP

e-post: stadsbyggnad@staffanstorp.se

Synpunkter på ”Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Norra skolan i Staffanstorp”

• Detaljplanen saknar väsentlig information, jämfört med detaljplanen för 
Anneroskolan. Yrkar därför att den dras tillbaka i sin helhet och görs om från 
början, då det inte går att lämna synpunkter på uppgifter som saknas.

• Vid Samrådsmötet den 23 augusti fanns det ett flertal frågor som inte gick att 
besvara eftersom svaren blev t ex ”det får vi återkomma till”, ”det vet vi inte för 
tillfället” eller ”det får göras i ett senare skede”.

1. Biltrafiken på Genvägen ”bedöms klara av trafikökningen”. Yrkar på att det görs en 
trafikmätning av nuvarande trafik på Genvägen, samt beräknad trafikökning. Cirka 650 
hushåll har idag utfart via Genvägen, vilket utgör redan en stor belastning med 
nuvarande trafik. Hur skall all denna trafik kunna klaras på en lokalgata med ca 6 meters 
bredd och 3 st övergångsställe med gupp?

 

2. Nya utformningen av Genvägen bör likna, t ex Lagerlöfs väg, som har avskilda 
cykelbanor på båda sidorna, trafikgupp samt hastighetsbegränsning till 30 km

 

3. Utfarten från Genvägen ut på Norra Lundavägen har skymd sikt för trafiken som kommer 
från vänster. Hastighetsbegränsningen på Norra Lundavägen är 40 km, men efter att 
trafikguppet togs bort förekommer ofta högre hastigheter. Yrkar därför på att korsningen 
görs om för att undvika trafikkaos, särskilt morgon och eftermiddag/kväll.

4. Utfarten från Genvägen ut på Gullåkravägen har skymd sikt för trafiken som kommer 
från höger, beroende en sväng och nivåskillnad. Hastighetsbegränsningen på 
Gullåkravägen är 70 km. Trafiken framföras ofta i högre hastigheter. Stor risk för olyckor 
och trafikkaos. Yrkar därför på att korsningen görs om till en rondell.

5. Staffanstorps kommuns påbörjade ”Trafik- och mobiltetsplan” bör redovisas avseende 
trafik som kommer att omfattas runt det planerade projektet.

6. Den nuvarande trädbevuxna vallen, längst med Genvägen, med höga tråd utgör buller-
och miljödämpande åtgärder och bör därför bevaras i sin helhet.
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7. Miljökonsekvensutredning för hela projektet bör redovisas omfattande bl a buller för 
trafik mot uteplatser på bostadsområdena samt miljöutsläpp beroende på ökad trafik.

 

8. Enligt detaljplanen ”skall skolgården vändas bort från bebyggelsen”. Hur detta skall 
lösas, med villabyggelse på båda sidorna?

 

9. På Samrådsmötet informerades att en bollplan ska finnas inom skolområdet. Ingen 
kunde berätta hur eller var. Detta bör redovisas och förtydligas.

10. Enligt detaljplanen för köket att placeras närmast Ingvarshems bostadsområde. 
Konsekvensanalys bör tas fram avseende riskerna för matos. 

11. Bostadsområdet Ingvarshem har begränsade utrymme för trafik. Därför bör en 
konsekvensutredning göras avseende åtgärder för att undvika angöringstrafik i 
bostadsområdet för hämtning och lämning av skolbarn. Risken skall inte bedömas som 
liten.

12. Tyréns utredning avseende upphöjningar skyltning vid infart till bostadsområdet bör inte 
bara omfatta Trekanten, utan även Ingvarshem.

13. Avstånd från kraftledningarna är inte korrekt angivna i detaljplanen, vilket också 
konstaterades vid Samrådsmötet.

 

14. Rekommendationen om 0,2 mikrotesla vid nybyggnad skall beaktas.

15. Yrkas på konsekvensutredning för strålningseffekter från kraftledningarna, både 
nuvarande och framtida effekthöjningar. Hänsyn skall tas till Svenska Kraftnäts yttrande
daterat 2016-07-18 samt nätutvecklingsplaner 2016-2025.

16. Det planerade skolområdet ligger väldigt nära Ingvarshems och Trakantens 
villaområden, minsta avstånd blir endast ca 6 meter. Yrkar därför på att det kommer att 
finnas ett staket runt skolområdet som en avgränsning mellan skolområde, gång-
/cykelvägar samt villatomter.

17. Skuggningseffekter mot Ingvarshem bör redovisas för årets all månader, inte bara vår, 
midsommar och höst samt olika tider på dagen.

18. Höjden (totalhöjden inkl eventuella vindsutrymme för teknisk utrustning) på 
skolbyggnaderna byggnader skall redovisas.



24

19. Friytan skolområde kommer, enligt detaljplanen, vara 17,5 kvm/elev. 
Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har nyligen beslutat nya riktlinjer för skolor och 
förskolor, vilket följer Boverkets riktlinjer som rekommenderar 30 kvm friyta/elev (550 
elever x 30 kvm = 16 500 kvm). Det planerade skolområdet saknar naturligt grönområde
(jämför Mellanvångsskolan, tidigare Anneroskolan m fl). Yrkar på Staffanstorp kommun 
skall följa Boverkets riktlinjer.

20. Bullernivån från skolgården bör redovisas.

 

21. Vilken hänsyn till barnperspektivet har tagits i detaljplanen? Bör redovisas.

Staffanstorp 2016-09-02

CHRISTER LUNDIN

Ingvarshem 14

245 35  STAFFANSTORP

Tel 073-049 26 40

E-post  clundin.14@gmail.com

 

SE SVAR AVSNITT 2,3,6,7,8 OCH 9       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,3,6,7, 8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Skickat: den 4 juli 2016 20:44
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp; Love Kisiel
Ämne: Re: Synpunkter och överklagan på detaljplan för Gullåkra 1159 m fl, Skola i Norra
Staffanstorp

Hej Lowe,

kan du förklara för mej hur detaljplanen kunde gå igenom då man inte uppfyller
Boverkets krav när det gäller skyddsavstånd till kraftledningarna?

Enligt Boverket och detaljplanen får avståndet till planområdet inte överstiga 0,2
mikrotesla.

Det står i detaljplanen att: "planområdet är beläget ca på ett avstånd av ca 200-250 meter
från befintliga kraftledningar nordväst om planområdet - ca 200 meter från 400 kV-
ledningen samt ca 250 meter från 130 kV-ledningarna."

Detta är helt fel!!!  Om man tittar på Plankartan där Planområdets gräns är utritad så ser
man att det minsta avståndet till kraftledningarna är 24 m!

Man har alltså räknat fel på en faktor 10!

24 m från kraftledningarna ger en strålning på c:a 4 mikrotesla!  En faktor 20 mer än
kravet på 0,2 mikrotesla.

Hela planområdets yta måste uppfylla skyddsavståndet till kraftledningarna!!!

Gör om och gör rätt!

Mvh

/Fredrik Tibblin

SE SVAR AVSNITT 9       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

Från: Fredrik Tibblin
Till: Love Kisiel
Ärende: Re: Synpunkter och överklagan på detaljplan för Gullåkra 1159 m fl, Skola i Norra Staffanstorp
Datum: den 6 juli 2016 14:41:11

Hej Lowe,

Tack för ditt svar.

Komplettera gärna mitt yttrande med vad jag skrivit här.

C:a 30% av planområdet i detaljplanen har för litet avstånd till kraftledningarna, d.v.s mer
än 0,2 mikrotesla.

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan strålning från kraftledningar och
barnleukemi (cancer).

Detta borde räcka för att avskriva detaljplanen, ju förr ju billigare för skattebetalarna.

Mvh
/Fredrik Tibblin

Den 5 juli 2016 14:50 skrev Love Kisiel <Love.Kisiel@staffanstorp.se>:

Hej Fredrik.

Vi har noterat att du redan skickat ett yttrande bla som berör kraftledningen och det är även
ett antal andra medborgare som gjort samma sak.

Därför så kommer vi att besvara detta i den samrådsredogörelse som tas fram om det blir en
eventuell granskning av detaljplanen.

Vill du att jag kompletterar ditt yttrande med texten nedan eller det räcker med det du redan
skickat in?

Så jag får be dig avvakta lite.

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar

Lowe Kisiel
Planarkitekt
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
lowe.kisiel@staffanstorp.se

Från: Fredrik Tibblin [mailto:fretib005@gmail.com]
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SE SVAR AVSNITT 1,3,4,5 OCH 8       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1.2.3.4.6.8 OCH 9     
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,3,4,6,8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Yttrande avseende förslag av byggnation Norra skolan 2016-09-01 

 

Vi har tagit del av handlingarna och har ett antal påpekanden enligt följande: 

Vi bor mitt i området Trekanten. Det är vanligt att föräldrar som ska lämna på förskolan använder vår 
gata, som ju är infarter till våra bostäder, när barn skall lämnas. Många kör dessutom alldeles för fort. 
Vi är övertygade att om det blir 550 elever i stället för 100 förskolebarn så kommer detta att öka 
dramatiskt. 

Finns tydligen inga ordentliga trafikberäkningar på detta varken vid Trekanten eller för alla dom som 
ska till o från boendena vid Åkershus o Månområdet ?? 

Var ska eleverna ha sin utomhusidrott ? Det är långt till idrottsplats eller annat område. Att ta sig till 
mossen vid Gullåkra innebär ökad risk vid korsning av mycket trafikerad gata.Det kommer ju inte alls 
att finnas naturliga grönytor vid skolan ??? 

Vid detaljplansmötet presenterades bilder på förväntad skuggning vid dom ljusa årstiderna. Övrig tid 
då solen står lägre kommer det ju att bli mörkt väldigt tidigt för en del boende.  Men det visades 
aldrig ? 

Den tänkta ytan per elev som presenterats är väldigt låg med 17kvm. Det kommer att bli väldigt 
trångt när många ska ha rast. Det hade varit bättre anpassat om man byggt på Annero i stället,men 
som tydligen är alldeles för sent nu,med tanke på den forcering som gjorts vid det alltför snabba 
beslutsfattandet ??? 

Det har inte heller gjorts mätningar avseende närheten till kraftledningarna som har diskuterats sen 
70-talet ?? 

Det presenterade förslaget kommer att bli bekymmersamt för så många kring det här området. Flera 
andra förslag har kommit fram tidigare som dom flesta politikerna har ignorerat. 

Annero eller Åttan t.ex. 

Tror säkert många alternativ har ventilerats men allting har avancerat väldigt snabbt o dom har 
förkastats. 

Ni jämför med Uppåkraskolan. Den har fullskalig storlek på idrottshallen,mer utrymme - 19,6 kvm per 
elev vid 525 elever, fler möjligheter för idrott, mer grönområden , luftigare till bostäder. Möjligheter 
till utbyggnad. Det går alltså inte att jämföra den med Norra Skolans katastrofala paniklösning. 

Så tänk om ,och sätt barnen i centrum, - vår framtid.   

Ni kan ju fundera på att gräva ner kraftledningarna vid Trekanten, bygga skolan där i stället med en 
fullskalig idrottshall.Flytta Gullåkravägen en bit norrut. Då blir det massor med plats att kunna 
utveckla i framtiden. Och då kommer plötsligt Mossen att ligga intill. 

Göran och Iréne Holmgren  goholm@telia.com 0705905600 

Triangelvägen 7 

245 35 Staffanstorp 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,7,8 OCH 9   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Till Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorp Kommun 245 80 Staffanstorp. 

Det saknas så mycket information på redovisad detaljplan att det inte går att ta ställning till 
föreslagen skola. Detta skall utredas först innan Kommunen går vidare med Norra Skolan.                              
Det är ett massivt civilt motstånd mot att placera en så stor skola på den tidigare förskolans tomt. 

Den tidigare placeringen för skolan på Annero-tomten var välplanerad och barnens behov av ytor och 
grönområde för utomhusaktiviteter hade beaktats. Protesterna på trafikökningen i området 
stoppade enligt uppgift denna placering.                                                                                                                   
Att nu föreslå denna stora skola på en för liten tomt på Trekanten utan grönområde  och plats för 
utomhusaktiviteter intill hårt trafikerade genomfartsleder är inte något för barnens bästa.               
Det är Staffanstorps Kommun som ekonomiskt drar fördel av Annero-tomtens läge, vilket som 
kommer att bevisas framöver. Ekonomin går före barnens bästa. 

 

Följande frågor måste utredas och besvaras: 

1- Trafikutredning med mätning av befintlig trafik samt tillkommande skoltrafik gällande 
Genvägen och Trekantens villaområde.                                                                                                               
Hur hindras trafiken till skolan via villaområdets smala gator. Befintlig trafikutredning med 
förlag har redan provats tidigare på området utan effekt.                                                        
Staket utan grindar krävs mot villaområdena för att hindra biltrafik på dessa gator.                                                                                             
Vilken trafiklast blir det på Genvägen. 

2- Hur löser man trafiksäkerheten för barnen vid passage över Genvägen och Norra 
Lundavägen? 

3- Närheten mellan skolgård och villatomterna, 6 m?                                                                                                       
Ingen bullerutredning redovisad. Kommer inte bullernivån för villatomterna att överskridas 
då gränsvärdet dagtid är 50 dB? 

4- Kommunen krävs på att upprätta en särskild miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning. 

5- Staket utan grindar krävs för att inte befintliga gång/cykelvägar kring skolan kommer att 
användas som  skolgård och hindra gång/cykeltrafik. 

6- Skuggningseffekter redovisas även under vinterhalvåret. 
7- I detaljplanen redovisas friytan till 17,5 kvm per elev. Denna siffra är fel, så var vänlig och 

redovisa hur friytan är i verkligheten och hur den har beräknats.                                    
Boverkets rekommendation är 30 kvm per elev.                                                                                                                           
Tomten för Norra Skolan med 550 elever är för liten. 

8- Hur planeras skolgården med lekytor  och andra aktiviteter, inget är redovisat. 
9- Hur mycket av befintlig vegetation blir det kvar? Hela områdets karaktär kommer att 

förändras till det sämre. 
10- Kraftledningar och magnetfält, i nuläget och i framtiden. Enligt de beräkningar som 

Trekantens villaförening tagit fram och som redovisats för en del beslutande politiker 
överskrider 0,2 microtesla på delar av detaljplanen för skolan.                                                                                                                  
Var vänlig och redovisa var denna gränslinje går på detaljplanen med skolan inritad.        
Enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy vid nyprojektering utgår de från 0,4 microtesla. 

11- Inga ytor finns för utvändig gymnastik och bollspel. Inga grönområde till detta finns runt 
skolan.                                                                                                                                                     
Hur kan man föreslå en så stor skola utan dessa ytor? Var skall man ha dessa aktiviteter,  
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läste i tidningen att förslag från politikerna var Gullåkra mosse?                                              
Detta bevisar olämpligheten av att placera Norra Skolan på Trekanten. 

12- Gymnastiksalen till Staffanstorps tänkta största skola är minimerad pga tomtbrist, trots den 
stora bristen på idrottshallar i Staffanstorp. Vilka minimikrav finns för en så stor skola ?  

13- Innan beslutet tages om att Norra Skolan skall byggas måste Staffanstorps politiker göra upp 
vilket behov som finns och en plan på hur, var och när framtidens dagis och skolor skall 
placeras och byggas under ett längre tidsperspektiv.  

 

Staffanstorp 2016-09-02 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Hans Micha 

Rektangelvägen 14 

24535 Staffanstorp 

hans.micha@hotmail.com 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,6,8 OCH 9
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Synpunkter efter samråd om Norra skolan i Staffanstorp den 23 augusti 2016 
 

Vi föreslår att man stänger av Genvägen för genomfartstrafik för alla som inte har ärende till skolan 
mellan kl. 7-17 på vardagar alla dagar som verksamhet pågår i skolan. Det finns gott om andra vägar 
att välja för den trafiken. Avstängningen ska gälla mellan infarten till Åkershus och fram till infarten 
för den villabebyggelse som ligger öster om Åkershus och söder om skolan. På så sätt bildas en 
lugnare miljö kring skolan. 

Miljön kring en skola är inte statisk utan förändras genom åren. I kommunens och skolans 
arbetsuppgifter måste ingå att hålla en kontinuerlig kontakt med de kringboende för att åtgärda de 
problem som kan uppstå och påverka grannarnas boendemiljö. Vi föreslår därför att det inrättas en 
miljögrupp med representanter för kommunen, skolans ledning, närboende och ev. föräldrar för att 
snabbt kunna åtgärda uppkomna problem. Det kan t.ex. gälla trafikstörningar i samband med större 
evenemang som Lucia och ”fritidshemmens dag”, bus i grannarnas trädgårdar, nedskräpning m.m. 
Kommunen måste stå för kontinuiteten i denna verksamhet, så att samverkan fortsätter även efter 
byte av skolledare.  

För att minska trafiken till skolan och öka barnens säkerhet bör man anordna skolskjutsar för de barn 
som bor inom skolans upptagningsområde, men längre bort från skolan. 

Förr i tiden fanns skolpoliser som övervakade elevernas väg från och till skolan på utsatta lägen och 
tider. Vi föreslår att man inför det igen. 

I skolans närhet västerut finns tre stycken parallella kraftledningar varav en med spänningen 400 kV 
och frekvensen 50 Hz. Detta gör att det finns en viss oro att den elektromagnetiska strålningen från 
ledningarna kan vara farlig. Forskningen har svårt att påvisa några skadeverkningar men utgående 
från försiktighetsprincipen bör man försöka hålla nere strålningsnivån så mycket som möjligt. 
Eventuellt kan det finnas ett mycket svagt samband med leukemi hos barn. Några sätt att minska 
strålningen som diskuterats tidigare är att flytta ledningarna längre bort eller gräva ner kablar ganska 
djupt.  Ytterligare sätt att minska strålningen är att förlägga luftledningar i förhållande till varandra 
på ett bättre sätt. Enligt Svenska Kraftnäts (SVK) hemsida kan man genom omkonfiguration få ner 
strålningsnivån till enbart 10 % av den ursprungliga. Det är dessutom det biligaste alternativet. Vi 
föreslår att kommunen återupptar diskussionen med SVK om minskad strålning från 
kraftledningarna. 

SE SVAR AVSNITT 1,8 OCH 9
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,3,4,6,8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2 OCH 3
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,3,4,6 OCH 9   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN



43

Från: Jonny Nilsson
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Skola i norra Staffanstorp
Datum: den 3 september 2016 15:41:41

Hej,
Jag har synpunkter på detaljplanen för rubr byggnation på “ Trekanten-området “.
 
Att bygga på en i huvudsak triangelformad tomt är inte optimalt, och speciellt inte
när det gäller stora huskroppar. Hur dessa än placeras på tomten, så kommer de
alltid “ nära “  till grannar och kringboende.
Arealen är inte tillräcklig för en skola med c:a 550 elever, även om man “till-
skansat sig” ytor från Genvägen och vallen söder därom, för att utvidga tomten.
Säker skolväg ? ?  jag tror inte det, även om “ Tyréns trafikutredning “ försöker
lugna speciellt boende på Trekants-området, och övriga , om vad då ? ?
Skolgården och lekytor, är inte tillräckliga och ligger klart under Boverkets
riktlinjer och rekommendationer.
Grönområden och rekreation saknas helt i närområdet kring skolan. Gullåkra
mosse är bra och trevligt, men  “inte nära “ .
Den växtlighet som finns idag, speciellt kring nuvarande Trekantens förskola och
vallen söder om Genvägen, kommer i stort att försvinna helt.  Ersätts av en
“ träd-rad “ .  Helt otillfredsställande, enligt min mening/åsikt.
Strålningsrisker från kraftledningarna. Oklart ? ? Rekommendationer från
Boverket gällande nya skolor m.m. redan överskridna ? ! ?
Sammantaget, det är fel att bygga en ny stor skola på “ Trekanten-området”.
 
Kommunens “ slogan “, Framtidens kommun.
Hemsidan: Staffanstorps kommun är mycket mer än markytan. Den är de
människor och verksamheter som verkar här, både idag och i morgon.
Framtidens kommun.
Viss låter det bra, och det är lätt att hålla med, och i det stor hela har det
mesta fungerat bra, under de 45 år som jag bott i kommunen, och då inte
minst när det gäller skolfrågor och liknande.
Jag har själv 3 barn ( nu vuxna ) som alla gått på Annero-skolan, och har
bara goda erfarenheter från den tiden. Nära till skolan, säker skolväg,
grönområden intill, bra lärare och undervisning m.m.
Men, nu tycks det som att det håller på att gå helt snett/galet när det
gäller en ny skola, “ Norra skolan “.
Jag är inte tillräckligt insatt i varför Annero-skolan behövde rivas, men kan
ana att det kanske var bl.a.  mögel-problem , samt att lokalerna inte längre
var ändamålsenligt anpassade för dagens och morgondagens skola och
undervisning. Det kan jag “ köpa “, men kan absolut inte förstå varför man
inte bygger en ny skola på denna plats.
Jag är inte för expropriation av fastigheter, men i det här fallet skulle ett
köp av fastigheten Ponnyvägen 2, vara ett sådant tillfälle då “ ändamålet
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helgar medlen “, och enligt min mening vara fullt rimligt för att få en
betydligt större tomt för en ny skola på Annero-området. Därigenom blir
skolgården och lekytor betydligt större och bättre, och här finns det
redan befintliga grönområden, intill, som har och kan utnyttjas.
En i stort sett rektangulär yta, där skolans olika huskroppar enkelt kan
placeras in, och tillräckligt utrymme för en större gymnastik/sporthall.
Säker skolväg, definitivt, för ett mycket stort antal elever och andra
berörda.
Vi rekommenderades på samrådesmötet den 23 aug att besöka Hjärup
och se på den nybyggda Uppåkraskolan, som “ i stort “ kan jämföras
med den nya skolan , “ Norra skolan “.
Jag kan inte förstå på vilket sätt dessa skolor skulle vara jämförbara,
frånsett beräknat antal elever, c:a 550 på vardera skola. Allt annat
skiljer sig åt, och är till Uppåkra-skolans fördel, med framför allt be-
tydligt större möjlighet till rekreation och idrottsaktiviteter, såväl
inne som ute ( stor sporthall och flera fotbollsplaner intill skolan),
samt inte minst den nu framväxande parken, även om det tar några
år innan den är helt uppvuxen och klar och verkligen kan kallas “ park “.
 
Min slutsats blir därför. Tänk om innan det är för sent, och tänk rätt.
Bygg inte en ny skola på Trekanten-området.
Förordar en skola på Annero-området, inkl Ponnyvägen 2 och intill-
liggande grönområde väster därom.
 
Hälsningar
Jonny Nilsson
Månskäran 5
245 38 STAFFANSTORP
0709 358310
9716nilsson@telia.com

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,7,8 OCH 9    
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Karl Dannestam
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Synpunkter N Skolan/Trekanten
Datum: den 1 september 2016 19:31:30

Hej

Jag har följande synpunkter att lämna angående skolbygget/detaljplanen på Trekanten. I
allt väsentligt är jag positivt inställd till förändringen.

Yta
Det verkar vara närmast av en sanning i sociala medier och liknande att t.ex. skolgården
blir på tok för liten; det är dock tydligt utifrån beräkningarna att ytan väl möter de krav
som rimligen kan ställas vid bygga av ny skola(sett till bl.a. kvadratmeter per elev). Att
kalla buskagen intill gamla Anneroskolan för "skog" blir för en halvnorrläning som
undertecknad rentav löjeväckande.

Trafik och gata
1) Det är tydligt att förslaget är genomtänkt då gatan(Genvägen) inte bara smalnas av utan
även görs till lokalgata, detta drar ner hastigheten vilket är välkommet -att en tredje
gång/cykelöverfart planeras gör det tydligt att hastigheterna närmas en rimligare nivå.
Genvägens förlängning Lagerlöfs väg har även den smalnats av nyligen,vilket högst troligt
medför att detta stråk blir mindre attraktivt för okynneskörande och höga hastigheter. För
villaområdet kring trekanten kommer trafikmiljön på det stora hela att må bättre, en positiv
bieffekt av den planerade förändringen.

2) Kommet till själva hastighetsbegränsningarna och dess skyltning uttrycker jag en
önskan om tydligare och enhetligare skyltning -på den idag korta sträckan som Genvägen
utgör, ändras hastigheten på tok för många gånger och sådant borgar för sämre
regelefterlevnad och därmed sämre säkerhet.

3) När det kommer till den konkreta faran med trafiken i anslutning till skolor är det ett
faktum(genom undersökningar och evidensbaserade studier) att för den större delen av
t.ex. höga hastigheter i anslutning till skolor svarar skolbarnens föräldrar. Och de följer ju
med var man än lägger skolan.

Geografisk placering
Invändningarna är många kring att skolan inte borde ligga där den planeras, men
motfrågan -var annars? bör ställas. Genom dess föreslagna placering uppnås en rimligare
lokalitet i förhållande till upptagningsområdet. Många av de arga rösterna som höjts pekar
på att fler får längre till skolan jämfört med idag men det stämmer bara inte.

Nära bebyggelse
I en tätort likt Staffanstorp är det omöjligt att inte lägga en skola nära villor eller annan
bebyggelse. Personligen har jag hellre(som genom planen) 250m till skolan än att den t.ex.
läggs ute på Gullåkrafältet.

Handlingskraft behövs
Varje förhalad dag i handläggningen är ytterligare en dag våra barn tvingas leva med tills-
vidare-lösningar. Det borde ligga i allas intresse att fatta beslut om en ny skola -inte blott
hindra de förslag som väl kommer upp.

Som sådant ställer jag mig positiv till den avsedda planändringen och byggandet av Norra
skolan.
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Hälsningar från en småbarnsförälder inom upptagningsområdet.

Karl Dannestam, Lagerlöfs väg 3

SE SVAR AVSNITT 8       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Synpunkter på Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp, 
Staffanstorps kommun. 
Namn: Katarina Blom 
Adress: Gotlandsvägen 1 
 
Inledning 
Under flera år har kommunen haft en tydlig profilering mot barnfamiljer som kommer från 
våra storstäder Malmö och Lund. Barnfamiljer som valt att bosätta sig i Staffanstorp, inte bara 
för dess läge, utan också för att barnen ska ha en trygg uppväxt i bra för- och grundskolor som 
ligger nära hemmet, utmed cykelvägar och gångstigar.  
En stor generationsväxling pågår dessutom i kommunen. I kommunens tillväxtplan står att 
den kommunala servicen ska följa med tillväxten av nya invånare men några konkreta planer 
för hur förskola och skola ska utvidgas finns inte. Staffanstorps politiker måste göra en plan 
för skolutbyggnaden med 10-20 års perspektiv. Tills en sådan plan finns bör bygget utav 
Norra skolan stoppas. 
 
Vid närmare syn på planen för Norra skolan verkar denna vara ett hastverk och Staffanstorps 
kommunfullmäktige har tagit ett beslut om byggnation utan underlag.  
 
Jag vill gärna påtala en del brister i detaljplanen samt få klarhet i andra delar som jag anser 
vara bristfälliga. 
 
Upptagningsområde 
I detaljplanen beskrivs en skola med 550 elever från F-6, men där man även talat om 
möjlighet till att utöka verksamheten till en F-9 skola.  
 
Vilket upptagningsområde skolan skall ha saknas helt. Utöver detta finns det inte heller 
angivet hur skolan kommer påverka redan befintliga skolor i kommunen.  
 
I det fria skolvalet som Staffanstorps kommun använder sig av har vårdnadshavaren rätt att 
välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven 
bor. Dock finns det också en princip, den så kallade närhetsprincipen, som spelar in i detta. 
Det innebär att vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet inte får gå ut 
över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). 
Närhetsprincipen är dock inte baserad på fågelvägen utan på den säkraste skolvägen.  Vilka 
barn skall då gå i denna skola? Barnen från borggård verkar ha den ”närmsta skolan” som 
Balderskolan… De barn som bor i Häradsbyn samt Väderbyn har sin ”närmsta” skola på 
Mellanvångsskolan, då de har en gångtunnel under Malmövägen, men denna skola har inte 
kapacitet för att ta upp även dessa barn?! 
 
I detaljplanen saknas vikten/utformning av nya gång- och cykelvägar till angiven 
kollektivtrafik och det regionala cykelstråket samt att den betonar att dessa ska utformas som 
säkra, gena och trygga för barn i synnerhet från berört upptagningsområde.  
 
Hur skall dessa utformas?  
Var skall dessa vara? (upptagningsområde identifieras)  
Hur vet jag att detta kommer att göras? 
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I mina ögon är det inte endast Genvägen som behöver planeras och utformas på ett lämpligt 
sätt, utan även Norra Lundavägen samt infarten från Gullåkravägen. En trafikberäkning bör 
också tas i beaktande, det längre avståndet från det tilltänka upptagningsområdet kommer 
troligtvis att medföra större trafikrotation i Staffanstorp än tidigare. Större belastning på 
Gullåkravägen samt Lundavägen. Detta bidrar till större miljöpåverkan i samhället i stort. Hur 
tänker man kring det?  
 
Parkering och angöring 
Liksom plats för lek och utevistelse är plats för parkering ett allmänt intresse i Plan- och 
bygglagen, PBL. Uttrycket parkering finns inte specifikt uttryckt i 2 kap. PBL utan istället 
används uttrycket möjligheterna att ordna trafik och trafikförsörjning och behovet av en god 
trafikmiljö. 
 
Med anledning utav ovan trafiksituation föranleder detta också möjlighet till angöring och 
parkering i anslutning till skolan för såväl personal som föräldrar.  
 
Vid skolor och förskolor behövs bilparkering för anställda och korttidsparkering för föräldrar 
som ska lämna och hämta sina barn. Det behövs också cykelparkering för båda dessa 
kategorier, men också för cykelkärror som tar större plats (man har yngre syskon med sig som 
skall till annat område). 
 
I det angivna förlaget finns det en total parkeringsyta om 48 platser. Man ser också att det 
finns en av- och påstigningsyta utmed Genvägen.  
 
Närboende utmed Tangentvägen har uttryckt sin oro för ”snabbisar” in i deras villagator då 
trafiksituationen för skjutsande föräldrar inte räcker till.  
  
I Göteborg gjorde man 2013 en undersökning om barns resvanor, ”Undersökning Barns 
resvanor Göteborg 2013 Barns färdsätt till skolan och på fritiden”. Detta skulle vara ett 
ypperligt verktyg så även för Staffanstorps kommun för att identifiera kommuninvånarnas 
behov och vägnätets utformning intill skolor och fritidsförvaltning.  
 
Med detta sagt bör också trafiksituationen utredas ytterligare. 
 
Hur kommer vägnätet i Staffanstorp att belastas utifrån tilltänkt upptagningsområde, samt 
under vilka tider på dygnet? 
Hur många barn skjutsas till skolan i Staffanstorps kommun?  
Hur många parkeringsplatser kommer behövas för att täcka ovan behov? 
Hur många bilar kan stanna samtidigt vid angöringsplatsen som är utritad i planen, samt hur 
denna påverkar genomströmningen utav bilar under de tider som denna kommer nyttjas fullt 
ut?  Risk för köbildning? 
 
Dock vill jag påminna om att för verksamhetens ändamål är friytan för barnen viktigast, vilket 
innebär att andra funktioner får anpassas till det och inte tvärtom.  
 
Räddningstjänstens framkomlighet  
Det bör även påtalas och poängteras att man i detaljplanen bör ange hur det är tänkt 
beträffande tillfredsställande framkomlighet för räddningstjänstens fordon, detsamma gäller 
brandvattenförsörjningen. 
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Friyta 
På Boverkets hemsida går det att läsa följande. På tomter som ska bebyggas med 
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan liknande verksamhet 
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för 
lek och utevistelse. 
 
Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen 
hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen 
i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och 
cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår 
därmed inte i friytan för lek och utevistelse.  
 
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan 
per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per 
barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. 
 
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som 
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009). 
 
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 
varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 
 
I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till 
närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och 
naturområden för orientering, skidåkning och exkursioner. 
 
Friytan bör kännetecknas av varierande terräng – och vegetationsförhållanden, goda sol- och 
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. Vid placering och anordnande av 
friytan bör särskilt beaktas friytans tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna för att 
bedriva ändamålsenlig verksamhet.  
 
I den nuvarande planen är ytorna inte korrekt beräknade.  
Under samrådsmötet meddelade man att den ”röda ytan” är ca 10-11000 kvm och att friyta 
per elev är 17,5 kvm.  
Enkla beräkningar ger då följande: 
Fri Yta = 9625 kvm 
Då har vi ca 1375 kvm till de byggnader som finns placerade i den röda ytan.  
I den röda ytan hittar vi följande byggnader: 

• Parkering: 48 platser, ser ut att vara lite större än idrottshallens yta, ca 600 kvm 
• Idrottshall angiven till 16*32 m, vilket ger 512 kvm 
• Skolbyggnad, motsvarar ca 5 idrottshallar om man tittar på storleksförhållandet i 

plankartan, ca 2500 kvm 
Det innebär att vi saknar ca 2200 kvm i den röda ytan för att uppfylla fri yta om 9625 kvm. 
Fria ytan är i verkligheten ENDAST 13,5 kvm. Det är -16,5 kvm mot boverkets 
rekommendationer om 30 kvm fri yta per elev. 
 
5 § I en detaljplan ska kommunen  
1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,  
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Ytorna är inte korrekt angivna.  
 
I planen saknas även skuggrörelse under dagen för skolgården. Solljuset behövs för att bilda 
D-vitamin, men barns hud är känslig och behöver skyddas mot alltför mycket ultraviolett 
strålning. 
 
Ljudkvalitet på friytan 
Bedömning av ljudkvalitén bör göras utifrån avstånd och påverkan från stora vägar, 
miljöstörande verksamhet med mera.  
 
Bullermätningar saknas helt i planen för så väl skolbarnen, personal och omkringliggande 
boende.  
 
I skollagens femte kapitel kan man läsa om Arbetsmiljö i skolan 
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. 
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 
 
 
Skolgårdens utformning 
5 § I en detaljplan ska kommunen 
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 
huvudman för, och  
Utformning utav skolgård saknas helt i planen. 
 
Gårdar till förskolor och skolor är i första hand till för barnen, eleverna och den verksamhet 
som bedrivs där. Men gården kan också vara en viktig plats för barn och unga efter skoltid 
som mötesplats och lekplats. Därmed anser jag att skolgården är att anse som allmän plats och 
därmed skall också användning och utformning utav densamma finnas med i detaljplanen.  
 
Gröna ytor 
I planen står att man kommer behöva ta bort befintliga träd, växter och planteringar till 
förmån för skolyta samt förflyttningen utav Genvägen mot Åkershus. Åtgärder för ekologisk 
kompensation finns inte med i planbeskrivningen och bör ritas in i plankarta. Utöver detta 
saknas det information om träd som är värda att bevaras. Dessa bör mätas in och också 
redovisas på plankarta. Om kommunen avser att bevara något/några av dessa träd, bör de 
säkras med planbestämmelse om att de inte får fällas och dessutom skyddas i byggskedet med 
kraftig inhägnad och viten. 
 
Elektromagnetisk strålning 
Vid bestämning av exponering för elektromagnetiska fält finns ett antal olika parametrar som 
påverkar exponering, såsom avstånd, frekvens, avgiven effekt och hur utrustningens sändar- 
och mottagarantenner är konfigurerade. Mätning och riskbedömning utav elektromagnetiska 
fält i närområde saknas helt.  
Det ska framgå av planen vilka skyddsområden som fordras vid luftledningen respektive 
jordkabel för att säkra att inte byggrätter för skola/förskola/bostäder kommer för nära 
kraftledningarnas förhöjda magnetfält. Tillräckligt skyddsavstånd på båda sidor om 
luftledning respektive jordkabel ska säkras i planbestämmelser. 
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Idrott i skolan 
I planen ingår en idrottshall på 16*32m. Dock saknas helt idrott i utomhusmiljö då inga 
möjligheter finns för utomhusgymnastik på den angivna fria ytan. Inte heller finns det 
grönområden i skolans direkta närhet för att utöva utomhusgymnastik. Räcker denna till? I 
samhället pågår en intensiv kamp om att öka antalet idrottstimmar i skolan. 550 elever 
fördelat på F-6 i tre paralleller ger 21 klasser med mellan 26-27 elever i varje klass. Dessa 
klasser skall ha minst 2 idrottstillfällen i skolan per vecka. Salen har ca 30 timmar i veckan till 
barnen (mellan 8-15, minus 1H lunch). Klasserna kräver 42 timmar i veckan till idrott… Det 
innebär att man måste ha dubbla klasser under vissa timmar i salen. Då blir ytan i minsta 
laget.  
 
I kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan går det att läsa om de mål som barnen i 1-6 
skall uppfylla.  
• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad  
• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider  
• Allemansrättens grunder, Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten 
• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.  
• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med 
hjälpredskap. 
 
Med de förutsättningar som Norra skolan får i planen, kommer INGA barn att få godkänt i 
idrott och hälsa då rörelse i utomhusmiljö begränsas kraftigt på grund utav sitt läge.  
 
Under samrådsmötet hänvisades samma fråga till Gullåkra mosse. Detta är inte ett godtyckligt 
alternativ. Dels är vägen dit allmänfarlig för barnen, passera Norra Lundavägen samt 
Gullåkravägen, ansvaret på idrottslärarkåren är alldeles för stort, med tanke på barnens åldrar. 
Tiden för att ta sig dit och hem förkortar idrottstimmarna väsentligt.  

I skollagens första kapitel kan man läsa om Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 
vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.  

När planering sker som kommer att påverka barn och ungas utemiljöer är lämpligt att 
involvera dem i planeringsprocessen genom medborgardialog och samråd. Barn är inte 
sakägare, men är experter på sin egen närmiljö och har viktig kunskap som bör tas tillvara i 
planeringen. 
 
Barnperspektivet saknas helt i denna plan! 
Hur ska ni få in barnperspektivet i Norra skolan?  
 
 
 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,4,6,7,8 OCH 9  
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1 OCH 8       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,3,8 OCH 9       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 8    

I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Samråd Detaljplan Norra skolan 

Vi MOTSÄTTER oss detaljplanen för och också byggandet av Norra skolan på tomten vid 
Trekanten pga: 

 Bristfälligt uträknade arealer för fria lekytor – alltså mark som är till för LEK och inte är 
byggnader eller är avsedd för utomhusidrott. I planen är det angett ca 17kvm/barn vilket man 
kan se med blotta ögat inte är en korrekt siffra. Vi motsätter oss också valet av en så pass liten 
yta när Boverkets riktlinjer ligger på mellan 30-40kvm/barn för att göra en skolgård bra för 
barnen att vistas på. Refererar till deras skrivelse ”Gör plats för barnen” som de tagit fram 
tillsammans med Tankesmedjan Movium och i samverkan med Folkhälsomyndigheten och 
Sveriges kommuner och landsting, på uppdrag av regeringen.  

 Bygger man framtidens kommun, ska också skolan vara byggd för framtiden. 

 Risken för ohälsa och fetma hos barn – För många barn är detta enda chansen de har till fysisk 
aktivitet, speciellt under det mörka vinterhalvåret. I Gör plats för barnen står det:  
”Utomhusaktiviteters hälsofrämjande effekter är en följd av hur de kombinerar lekfull rörelse med naturkontakt och 
genererar en aktivitet och ett socialt samspel som också påverkar barnets mentala färdigheter. Det finns samband 
mellan en gårds kvalitet och utevistelse. Ju högre kvalitet en gård har, i form av grönska och väl planerade lekytor, 
desto mer tid spenderar barn utomhus. Utomhusleken kan också bidra till mentalt välbefinnande genom 
stressreducering, återhämtning och uppbyggnaden av olika exekutiva funktioner.” 
 

 I en artikel nyligen nämnde några av Staffanstorps politiker att ”mossen kunde användas för 
utomhusidrott” – Detta leder till att barnen tvingas korsa stora vägar, rekommendationerna är att 
barn inte ska behöva lämna skolgårdens säkra miljö för dessa aktiviteter under skoltid. Vi 
efterfrågar underlag på vilka idrotter som kan utföras på mossen och hur mycket som hinns 
med under lektionstid. 

 I Boverkes Gör plats för barnen står också att prognoser för elevantal och organisation ändras 
under den tid en ny skola byggs och att det då är bra om planen medger utökad byggrätt samt 
att friytan är väl tilltagen. Vi efterfrågar underlag på att skolans yta är väl tilltagen för det ökade 
behovet som kommer uppstå när fler bostäder byggs (på t.ex Annero). I områdena runtomkring 
Norra skolan bor också många äldre vilket innebär att fler barnfamiljer kommer flytta in. Hur ser 
era prognoser ut där? 

 Bristfälligt underlag för trafik/buller – Hur mycket kommer trafiken att öka? Hur drabbas de 
boende i närområdena? När barn ska lämnas/hämtas kommer det i många fall ske med bil. 
Genvägen är redan idag trafikerad och bilolyckor har inträffat. Det är ingen säker miljö för barn 
att vistas runt och korsa. Oavsett avsmalnad väg och ”säkra övergångar” som ni kallar det, så 
är det en risk varje gång ett barn korsar en gata. 550 elever ska korsa dessa gator två gånger 
om dagen. Enligt NTF är inte heller barn mogna att vistas i trafik förrän de är i 11-årsåldern. 
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 Uppenbarliga brister i mätningarna kring kraftledningarna. Vi efterfrågar därför rätt avstånd till 
kraftledningarna och också era referenser på vilka skyddsavstånd som gäller. 

 Detaljplanen är bristfällig med placering av byggnader, byggnadernas storlek och planering av 
skolgård. Vi efterfrågar en visuellt uppritad skolgård, så det finns något att ta beslut om. 

 I barnkonventionen står det att man alltid ska planera utifrån barnens bästa. Ni har beslutat att 
utelämna barnperspektivet i detta bygge. För vem byggs en skola? Vi yrkar på att ni tar med 
barnperspektivet och planerar utifrån barnens bästa. Genom att göra det, bygger man 
framtidens kommun. 

 Skövlingen av alla buskar och träd som krävs för att bygget ska kunna genomföras försämrar 
skolgården och miljön för de boende i närområde. En skolgård behöver buskar och träd i olika 
storlekar för att kunna vara så inbjudande till lek som möjligt. Träd och buskage mot 
Åkerhus/Åkerlyckan behövs för att skärma av trafiken rent visuellt. 

 Många barn och familjer som idag går/cyklar till skolan kommer bli tvingade att köra bil. Vi 
efterfrågar underlag på hur många som kommer börja använda bil vid lämning/hämtning. Vi 
efterfrågar också hur långt de får till/från skolan – inte fågelvägen. Vi efterfrågar samma 
underlag för hämtning/lämning med cykel/bil när skolan låg på Annerotomten.  
 

Vårt förslag är givetvis att lägga ner planerna på en skola enligt presenterad detaljplan och 
istället: 

 Bygga upp skolan på sin ursprungliga placering – F-6 
 Barnen som idag går på Borggård flyttas över till Balder 
 Högstadiet bryts ut från Balder och får ny skola vid Bråhögshallen  

 

Lotta Eiman & Thomas Eiman 

Mångränd 2 

245 38 Staffanstorp 

 

 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,6,7,8 OCH 9   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Synpunkter på detaljplan för Gullåkra 1:159 mfl. Skola i norra Staffanstorp

I första hand anser vi att detaljplanen ska dras tillbaka och göras om eftersom det saknas så mycket 
information och att det finns flera felaktigheter som gör det svårt att ta ställning till vad detaljplanen 
kommer att innebära. Exempel på information som saknas:
Hur skolgården ska se ut, alltså vilken typ av lekytor och aktiviteter var på tomten?
Stämmer det verkligen att friytan blir 17,5 kvm/barn?
Hur kommer byggnader att skugga omgivningen?
Hur trafiken på Genvägen ser ut idag och hur den beräknas bli med en stor skola?
Exakta avstånd till kraftledningar och nuvarande styrka på magnetfält samt framtida styrka på 
magnetfält då Svenska Kraftnät ökar belastning på kraftledning?
Hur man har man kommit fram till att bullernivå på skolgård och hos närboende inte kommer att 
överskrida riktvärden?

Det finns en stark folklig opinion mot kommunens skolplaner på Trekanten vilket också bör tas i 
beaktande.

Med detta sagt så måste ju då detaljerade synpunkter lämnas.

Utifrån boendemiljö runt skolan:

På kommunens hemsida står att skolgården ska vändas bort från bebyggelse för att minska risken 
för störningar. På ritning i detaljplan är skolgården vänd mot Trekantens villaområde. Skulle man 
flytta byggander så blir skolgården vänd mot Ingvarshem, Åkershus eller Åkerlyckan. Alltså är 
skolgården inte vänd bort från bebyggelse och det verkar inte heller vara möjligt att göra det.

Faktisk höjd på skolbyggnader är inte angivna och skuggningseffekter av skolbyggnadet är inte 
redovisade i detaljplanen. Det är inte rimligt att medborgare själva ska sitta och beräkna detta.

Flera villafastigheter kommer att ligga mycket nära skolgården, ca 6 meter blir avståndet. Bollar lär 
hamna i villträdgårdar och barn som kliver in i trädgårdar för att hämta. Men vad värre är att vid en 
sådan närhet riskerar ljudstörningar från skolgård att bli avsevärda för de närboende. Det finns 
bullermätningar gjorda av faktiska ljudnivåer på skolgårdar där de ekvivalenta ljudnivåerna ligger 
på 58-62 dB och på någon skola var den 67 dB. De maximala ljudnivåerna låg på 85-89 dB. Med 
den absoluta närheten till flera villor innebär det att gränsvärden för vilka ljudnivåer för buller 
utomhus som bör kunna accepteras (50dB dagtid) kommer att överskridas

Då skolgården blir liten riskerar närliggande bostadsområden och mindre gröningar att användas 
som skolgård.

Då vegetation i form av träd och buskage tas bort för att flytta Genvägen, anlägga cykel- och 
gångstråk samt anlägga skola och skolgård försvinner naturliga bullerskydd. Dessutom förändras 
områdets karaktär påtagligt när så mycket grönska och vegetation försvinner. Det blir helt enkelt 
mindre trivsamt.

650 hushåll har idag tillfart från Genvägen. Det är alltså redan idag mycket trafik. Hur mycket 
borde mätas. En ökad trafik genom transporter av barn, personal och varor till en skola ökar buller, 
avgaser och minskar säkerhet. Beräkna hur stor en framtida trafik blir måste man göra, annars kan 
man inte säga att det inte blir några problem.

Hur en idrottshall påverkar trafik på kvällar och helger behöver också utredas.
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Utifrån skolmiljö:

Man har redogjort för att stor skola innebär olika fördelar gällande personal och administration men 
ingenstans har man redogjort för och hänvisat till några källor eller undersökningar som visar att 
stora skolor innebär att barnen lär sig mer, får högre betyg, får ökad trivsel och trygghet. Vi som har 
erfarenhet av att ha barn i både mindre och större skolor upplever att trivsel och trygghet definitivt 
är bättre på mindre skolor. Trivsel och trygghet brukar anges som faktorer som ökar förmågan till 
inlärning vilket torde påverka resultat och betyg positivt. Men om det finns undersökningar som 
styrker att stora skolor är bra för barnen så ska ju dessa redovisas av kommunen vilket inte har skett 
trots att medborgare efterfrågat detta. Man missar helt att många barnfamiljer väljer Stafffanstorp 
just pga att man vill ha det småskaliga.
I detaljplanen ignoreras också Boverkets rekommendation om 30 kvm friyta per elev. I detaljplan 
anges att friytan kommer att bli 17,5 kvm per elev. Det är inte rimligt att jämföra sig med 
storstadskommuner som sedan flera hundra år har tätbebyggda stadskärnor och därmed är 
begränsade gällande fria ytor.
Dessutom:
Vid samrådsmöte 23/8 2016 uppgavs att det rödmarkerade området i detaljplanshandlingar är 
10000-11000 kvm. Med, gissningsvis, en idrottsbyggnad på ca 600 kvm, en skolbyggnad på ca 
2500 kvm, en parkering på ca 1000 kvm samt yta för trafik- och transportangörning försvinner 
4000-5000 kvm. I min värld blir 10000 - 4000 = 6000 kvm. 6000 kvm till 550 barn blir inte 17,5 
kvm friyta per barn utan  knappt 11 kvm per barn. Har man verkligen räknat rätt när man uppger 
friyta på 17,5 kvm per barn?

Boverket anger att friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan 
använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig 
för barnen under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering 
samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek 
och utevistelse. 
Var ska cykelparkeringarna ligga?  Boverket skriver  att väl placerade cykelställ, gärna under 
uppsikt från byggnaden är viktigt för att ge bästa möjliga förutsättningar för barnen att själva ta sig 
till skolan. Ytterligare friyta försvinner till cykelställ.

Enligt Boverket bör friytan kännetecknas av varierande terräng – och vegetationsförhållanden, goda 
sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. Hur skolgården på Norra Skolan 
ska se ut är inte redovisat i detaljplanen så det är alltså inte möjligt att göra en bedömning om i vad 
utsträckning den stämmer överens med Boverkets rekommendationer. Men vegetation försvinner 
vilket innebär mindre variation av terräng. Trafiken ökar vilket försämrar ljud och luftkvalitet. 
Skolgården kommer huvudsakligen att ligga norr om skolbyggnader vilket innebär att skolgården i 
huvudsak kommer att skuggas av skolbyggnader vilket knappast innebär goda sol- och 
skuggförhållanden.

De flesta andra skolor i Staffansorp ligger inte kloss inpå trafikerade vägar och bostäder utan är 
omgivna av grönområden. Norra Skolan kommer inte att vara omgiven av grönområden vilket ju 
gör skola och skolgård mindre trevliga. Den absoluta närheten till bostäder ökar dessutom risken för 
konflikter med de boende gällande störningar från skolan.

Skolbyggnad intill Genvägen innebär att klassrummen inte kommer att kunna ha fönster öppna pga 
buller från trafik och transporter som går på tomgång vid i- och urlastning.

Del av skolgård, där den är som smalast ca 10 meter, kommer att ligga intill den trafikerade 
Genvägen. Det blir alltså mycket störning av trafiken för skolbarnen gällande både buller och
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avgaser och kanske även säkerhetsproblem då bollar, och barn efter dem, far ut på Genvägen.

Den geografiska lokalsering av skolan har angetts som ett tungt vägande skäl.  Men placeringen är 
inte bra då alla elever, utom de få som bor på Trekanten, Ingvarshem och Vinkelvägen, kommer att
tvingas passera någon av de trafikerade vägarna Genvägen och Norra Lundavägen, för att ta sig till 
skolan. Detta kommer att innebära att fler föräldrar väljer attt köra barnen med bil vilket gör
vägarna än mer osäkra för de barn som ändå cyklar eller går.
En placering på Annnerotomten eller Bråhögstomten skulle innebära att alla barn boende  mellan 
Norra Lundavägen, Genvägen, Malmövägenoch Gullåkravägen dvs ett mycket större område med 
många fler barn kan ta sig till skolan med cykel elller till fots utan att behöva passera någon 
trafikerad väg. En sådan placering innebär alltså att avsevärt fler barn kommer att behöva köras till 
skolan med bil.

Sedan är det ju också obegripligt att man gällande en ny Anneroskola på Annerotomten inte 
beaktade möjligheten att dra vägen fram till en ny skola över Åttans IP. En placering av tillfartsväg 
som inte skulle störa de boende. Varje gång vi ställt frågan till politiker och tjänstemän om varför en 
sådan väg till Anneroskolan inte skulle vara en lösning på trafiken så möts man med tystnad. Och då 
börjar man ju undra varför ingen bemöter eller förklarar vad som är planen för Åttans IP.

Att Staffanstorp inte har sett till hela framtida skolsituation i norra Staffanstorp är oroande. Man gör 
sig av med befintliga tomter utan att ha långsiktiga och hållbara planer. Man målar in sig i en 
situation där alternativen blir extremt begränsade. Redan nu har Anneroskolan tre spår i 
förskoleklass och Borggård har ett spår. Det innebär att en F-6 skola med tre spår på Trekanten 
redan är otillräcklig. Och Trekantens tomt är för liten för en skola med 550 elever. En tomt av den 
storleken och inte minst den formen passar för en mindre verksamhet.

Idrottshallen blir inte den förstärkning för idrottsföreningar som skulle behövas.
Barnens idrottsundervisning inne och ute blir begränsade. Att hänvisa till att barnens uteidrott kan 
förläggas till Gullåkra mosse är inte realistiskt då det för ett barn tar 15 minuter att promenera 1 km,
vilket är avståndet till utegymmet på Gullåkra mosse. En idrotttslektion är ca 50 minuter. Om 30 
minuter går åt för transort till och från platsen för uteidrott så finns det 20 minuter kvar för 
idrotttsundervisning utomhus. Och det är ju inte det man vill när man i schemat avsätter 50 minuter 
för idrottsundervisning. Dessutom saknas på Gullåkra Mosse anläggning för till exempel bollsporter 
och friidrott vilket gör att möjligheterna att variera uteidrott begränsas till att springa och gå.
Och hur säkert är det när en ensam idrottslärare ska passera två trafikerade vägar, Norra 
Lundavägen och Gullåkravägen med en skolklass på 20-25 elever för att ta sig till Gullåkra mosse?

Och till sist men inte minst: Kraftledningar och magnetfält. 
De utgör ett påtagligt orosmoment. Avstånd är inte korrekt angivna i detaljplanen och de kommande 
förändringarna med ökad belastning av ledningarna har man inte heller beräknat och tagit hänsyn 
till. Bara för att en förskola har legat på tomten innebär det inte per automatik att en skola kan 
anläggas på tomten då de yttre förutsättningarna gällande belastning av ledningar och därmed 
magnetfältens styrka förändras. Försiktighetsrekommendationen om 0,2 mikrotesla vid 
nybyggnation kommer att överskridas.

Louise Waldeborn Gamming
Ingvarshem 18, 24535 Staffanstorp

Magnus Waldeborn
Ingvarshem 18, 24535 Staffanstorp
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps Kommun
245 80 Staffanstorp
stadsbyggnad@staffanstorp.se

Synpunkter pŒ fšreslagen detaljplan fšr GullŒkra 1:159 m ß, Norra Skolan, 
Staffanstorp.

Vi anser att detaljplanen skall dras tillbaka och göras om från början.
I förslaget saknas mycket information vilket betyder att det är svårt att ta ställning till vad 
detaljplanen innebär.

VŠsentlig info som saknas.
- utredning av skuggningseffekter vår- o höstdagjämning från kl 16.00 och därefter
- utredning av skuggningseffekter midsommar frŒn kl 18.00 och dŠrefter (proportioner i beÞntliga 

ritningar ’skuggstudien’ kontra ’planförslaget’ är missvisande). 
- höjd på byggnader?
- ingen traÞkmŠtning Šr gjord pŒ GenvŠgen. VŠsentligt škning av antal fordon/dygn.
- ingen bullermŠtning Šr gjord (traÞk och ljudnivŒ pŒ skolgŒrd). NŠrheten till ßera villor innebŠr 

att ljudnivåer för buller utomhus på gränsvärdet 50 dB dagtid, kommer att överskridas. 
- avgaser/miljšaspekten bšr utredas och presenteras.

Felaktiga uppgifter.
- Angiven friyta 17,5 kvm (rek från Boverket, 30 kvm). Verklig friyta, efter placering av byggnader 

Šr betydligt mindre. Ny mŠtning bšr gšras med exakta  och rŠtta tal.

Viktiga Undersškningar har ej gjorts.
- stor tomtyta måste ’kapas’ beroende på strålningsrisken från elledningarna, hur stor?
- avstŒnd frŒn kraftledningar/magnetfŠlt Šr inte korrekt angivna i detaljplanen. I de aviserade 

förändringarna, med ökad belastning i ledningarna, har man inte beräknat och tagit hänsyn till 
rekommendationen om 0,2 mikrotesla vid nybyggnation, kommer att kraftigt överskridas. Bör 
utredas vidare.

Hur kommer byggnationen att pŒverka omgivningarna?
- Stora fšrŠndringar i hela omrŒdets utformning. De aktuella, och enda, gršnomrŒdet som Þnns 

med  250-300 hšga fullvuxna trŠd, fšrsvinner.
- På kommunens hemsida är angivet att skolgården skall vändas bort från bebyggelse för att 

minska störningar. Hur man än placerar skolbyggnaderna kommer skolgården att vara vänd 
mot Ingvarshem eller Trekanten eller Åkershus eller Åkerlyckan. 

- Att lŠgga idrottshall alldeles intill villabebyggelse innebŠr traÞkškningar pŒ kvŠllar och helger. 
Påverkan bör utredas.

- De naturliga avgränsningarna, mellan Trekantens förskola och omkringliggande 
villabebyggelse, kommer att fšrsvinna. Enl uppgift kommer inga staket att Þnnas runt ev nytt 
skolområde, vilket innebär att delar av Trekanten och Ingvarshem kommer att användas som 
skolgård.

- €r det lagligt att bygga en skola av denna markstorlek/hšjdstorlek, sŒ nŠra nuvarande  
villabebyggelse, idag 6m? Kommunen bšr presentera vad som Þnns i lagtext nŠr det gŠller dessa 
frågor.

- trivselfaktorn inom villaområdena, Ingvarshem och Trekanten, kommer att totalt försvinna.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps Kommun
245 80 Staffanstorp
stadsbyggnad@staffanstorp.se

Synpunkter pŒ fšreslagen detaljplan fšr GullŒkra 1:159 m ß, Norra Skolan, 
Staffanstorp.

Vi anser att detaljplanen skall dras tillbaka och göras om från början.
I förslaget saknas mycket information vilket betyder att det är svårt att ta ställning till vad 
detaljplanen innebär.

VŠsentlig info som saknas.
- utredning av skuggningseffekter vår- o höstdagjämning från kl 16.00 och därefter
- utredning av skuggningseffekter midsommar frŒn kl 18.00 och dŠrefter (proportioner i beÞntliga 

ritningar ’skuggstudien’ kontra ’planförslaget’ är missvisande). 
- höjd på byggnader?
- ingen traÞkmŠtning Šr gjord pŒ GenvŠgen. VŠsentligt škning av antal fordon/dygn.
- ingen bullermŠtning Šr gjord (traÞk och ljudnivŒ pŒ skolgŒrd). NŠrheten till ßera villor innebŠr 

att ljudnivåer för buller utomhus på gränsvärdet 50 dB dagtid, kommer att överskridas. 
- avgaser/miljšaspekten bšr utredas och presenteras.

Felaktiga uppgifter.
- Angiven friyta 17,5 kvm (rek från Boverket, 30 kvm). Verklig friyta, efter placering av byggnader 

Šr betydligt mindre. Ny mŠtning bšr gšras med exakta  och rŠtta tal.

Viktiga Undersškningar har ej gjorts.
- stor tomtyta måste ’kapas’ beroende på strålningsrisken från elledningarna, hur stor?
- avstŒnd frŒn kraftledningar/magnetfŠlt Šr inte korrekt angivna i detaljplanen. I de aviserade 

förändringarna, med ökad belastning i ledningarna, har man inte beräknat och tagit hänsyn till 
rekommendationen om 0,2 mikrotesla vid nybyggnation, kommer att kraftigt överskridas. Bör 
utredas vidare.

Hur kommer byggnationen att pŒverka omgivningarna?
- Stora fšrŠndringar i hela omrŒdets utformning. De aktuella, och enda, gršnomrŒdet som Þnns 

med  250-300 hšga fullvuxna trŠd, fšrsvinner.
- På kommunens hemsida är angivet att skolgården skall vändas bort från bebyggelse för att 

minska störningar. Hur man än placerar skolbyggnaderna kommer skolgården att vara vänd 
mot Ingvarshem eller Trekanten eller Åkershus eller Åkerlyckan. 

- Att lŠgga idrottshall alldeles intill villabebyggelse innebŠr traÞkškningar pŒ kvŠllar och helger. 
Påverkan bör utredas.

- De naturliga avgränsningarna, mellan Trekantens förskola och omkringliggande 
villabebyggelse, kommer att fšrsvinna. Enl uppgift kommer inga staket att Þnnas runt ev nytt 
skolområde, vilket innebär att delar av Trekanten och Ingvarshem kommer att användas som 
skolgård.

- €r det lagligt att bygga en skola av denna markstorlek/hšjdstorlek, sŒ nŠra nuvarande  
villabebyggelse, idag 6m? Kommunen bšr presentera vad som Þnns i lagtext nŠr det gŠller dessa 
frågor.

- trivselfaktorn inom villaområdena, Ingvarshem och Trekanten, kommer att totalt försvinna.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps Kommun
245 80 Staffanstorp
stadsbyggnad@staffanstorp.se

Samrådshandling Anneroskolan jfr Norra Skolan
Skolan i ’Framtidens Kommun’ skriver kommunen att ’arbetet har till stor del handlat om att 
bygga en identitet och grundar sig på 5 identitetsbärare,

- hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration.  En ansvarsfull och hållbar 
tillväxt är medlet för att nå målen. I ’Framtidens Kommun’ betonas vikten av en utvecklande, 
lustfylld och kreativ lärmiljö för våra barn. 

- Min fråga är, var ser ni allt detta på den mark där ni föreslår att Norra Skolan skall byggas? 
Faktum är att om barn vistas i grön utemiljö, med hög kvalitet, har lägre BMI och bättre sömn 
och blir mer fysiskt aktiva och friskare. Om detta Þnns mycket utredning, se www.mugi.se.

- Var Þnns barnperspektivet i projektet Norra Skolan? 

Sammanfattning
Vår ståndpunkt kvarstår, att bygga Norra Skolan på samma plats som Trekantens förskola är högst 
olämpligt.
Vid samrådsmötet 23/8 visades ett massivt motstånd mot detaljplanen av Norra Skolan. 
Många protester, i form av insamling av namnunderskrifter samt tidningsartiklar visar att det 
faktiskt kan vara så, att era väljares synpunkter om Norra Skolan kan vara riktiga, och att ni 
politiker har gjort fel bedömning. 

Vi hoppas att våra synpunkter skall vara till gagn för invånarna på Ingvarshem och Trekanten och 
närliggande områden och för barnen och deras föräldrar i ’Framtidens Kommun ’.

Staffanstorp 2016 09 01

Kjell Carlström Majlis Carlström
Ingvarshem 8 Ingvarshem 8
245 35 Staffanstorp 245 35 Staffanstorp
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps Kommun
245 80 Staffanstorp
stadsbyggnad@staffanstorp.se

Samrådshandling Anneroskolan jfr Norra Skolan
Skolan i ’Framtidens Kommun’ skriver kommunen att ’arbetet har till stor del handlat om att 
bygga en identitet och grundar sig på 5 identitetsbärare,

- hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration.  En ansvarsfull och hållbar 
tillväxt är medlet för att nå målen. I ’Framtidens Kommun’ betonas vikten av en utvecklande, 
lustfylld och kreativ lärmiljö för våra barn. 

- Min fråga är, var ser ni allt detta på den mark där ni föreslår att Norra Skolan skall byggas? 
Faktum är att om barn vistas i grön utemiljö, med hög kvalitet, har lägre BMI och bättre sömn 
och blir mer fysiskt aktiva och friskare. Om detta Þnns mycket utredning, se www.mugi.se.

- Var Þnns barnperspektivet i projektet Norra Skolan? 

Sammanfattning
Vår ståndpunkt kvarstår, att bygga Norra Skolan på samma plats som Trekantens förskola är högst 
olämpligt.
Vid samrådsmötet 23/8 visades ett massivt motstånd mot detaljplanen av Norra Skolan. 
Många protester, i form av insamling av namnunderskrifter samt tidningsartiklar visar att det 
faktiskt kan vara så, att era väljares synpunkter om Norra Skolan kan vara riktiga, och att ni 
politiker har gjort fel bedömning. 

Vi hoppas att våra synpunkter skall vara till gagn för invånarna på Ingvarshem och Trekanten och 
närliggande områden och för barnen och deras föräldrar i ’Framtidens Kommun ’.

Staffanstorp 2016 09 01

Kjell Carlström Majlis Carlström
Ingvarshem 8 Ingvarshem 8
245 35 Staffanstorp 245 35 Staffanstorp
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Från: Stadsbyggnad Staffanstorp
Till: Love Kisiel
Ärende: VB: Överklagan Norra Skolan
Datum: den 1 september 2016 14:29:36

 
 
Från: Marie Grönvall [mailto:marie.gronvall@gmail.com] 
Skickat: den 30 augusti 2016 20:48
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ämne: Överklagan Norra Skolan

FRIYTAN PER ELEV STRIDER MOT BOVERKETS REKOMMENDATIONER

Enligt planbeskrivning har Norra skolan endast 17.5 kvm friyta per elev, jämfört med 30 kvm
per grundskole-barn som rekommenderas av Boverket;

"Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan
per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per
barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan."

När skolor inte klarar riktlinjerna avseende 30 kvm är ett vanligt argument att intill-liggande
grönområden ger en tillräcklig faktisk friyta. Detta stämmer bra för övriga skolor i Staffanstorp,
men inte för Norra skolan. Rekreationsområdet på Gullåkra mosse ligger för långt bort för att
vara brukbart vid raster.

GRÖNOMRÅDEN ÄR NÄSTAN OBEFINTLIGA I ANKNYTNING TILL NORRA SKOLAN, TILL
SKILLNAD FRÅN ANNERO, STANSTORP, MELLANVÅNGEN, BORGGÅRD ET C.

Övriga skolor i Staffanstorps kommun, såsom fd Annero, Stanstorp, Mellanvången och
Borggård ligger i nära anslutning till större grönområden. Norra skolan å andra sidan ligger
inträngt mellan bostäder och kraftledningar och är i detta avseende en särdeles illa vald
placering.

INGA IDROTTSPLANER ÖVERHUVUDTAGET PÅ NYA NORRA SKOLAN, OCH INGA
GRÖNOMRÅDEN I NÄRA ANSLUTNING ATT ANVÄNDA TILL UTOMHUSGYMNASTIK -
TILL SKILLNAD FRÅN ANNERO, STANSTORP, MELLANVÅNGEN, BORGGÅRD ET C.

Norra skolan är helt i avsaknad av idrottsplaner (är det verkligen politikernas allvar att
idrottslektionerna ska förläggas ute på mossen & endast bestå av jogging för framtidens
skolungdomar?).

POLITIKERNA HAR INTE GETT STAFFANSTORPS-BORNA EN TROVÄRDIG
FÖRKLARING TILL NORRA SKOLAN.

Det enda argument jag hört som "ska" förklara flytten från Annero till Trekanten är att



72

människor bosatta i Ryttarbyn har en speciellt svår trafiksituation. Detta känns krystat och helt
vansinnigt som huvudargument. Varför ratas Annero? Är argumentet rimligt ur barnens
synvinkel när de 2 platserna jämförs?

DELAR AV NORRA SKOLANS MARK LIGGER NÄRA KRAFTLEDNINGARNA

Finns det några föreskrifter som anger lämpligt avstånd för nybyggnation och/eller skola & är
denna plats (Trekanten) rekommendabel enligt dessa föreskrifter?

Med vänlig hälsning,

Marie Grönvall

Ellipsvägen 9

245 35 Staffanstorp

Telefon: 046 - 25 50 73

Epost: marie.gronvall@gmail.com

SE SVAR AVSNITT 1,3 OCH 9    
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,8, OCH  9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Mia & Morgan
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Yttrande ang. detaljplan Gullåkra 1:159 Norra Skolan
Datum: den 1 september 2016 15:09:41

Yttrande ang. detaljplan för Gullåkra 1:159 m.fl – Norra Skolan, Staffanstorp.
 
Vi har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande erinringar
mot upprättad detaljplan.
 
Barnsäkerhet.
Skolan är planerad för 550 elever (klass F-6 alt. F-9), där barn i klass F-2 också har
fri åtkomst till genomfartsväg (Genvägen) samt villagator (in i Trekantens bostads-
område) med biltrafik. 3 övergångar på Genvägen skall skapas i samma plan !! 
Hur tänkte man här – Barnsäkerhet ?? – INTE ALLS !!
Har man ens sneglat åt FN.s barnkonvention, som ev. snart blir lag i Sverige.
Staket MÅSTE FINNAS mellan Genvägen och Skolan samt Trekantens bostadsområde
och skolan – det är en självklarhet.
 
Barnperspektiv.
Tomten har utnyttjats till “120 %” med hjälp av:
- avsmalning samt flyttning av Genvägen söderut
- flyttning av gång/cykelvägar
- räknat in icke användbara ytor (såsom parkering)
för att nå upp till 17,5 kvm/elev som kommunen påstår att eleverna kommer att
ha som friyta. Detta skall jämföras med Boverkets rekommendation 30 kvm/elev.
Dessutom kan inte den mark som är väster om idrottshallen användas, då det går
en kraftledning på nära avstånd.
Det hade varit upplysande att bli informerad om vilka ytor som räknas in i friyta/elev,
d.v.s vilka markområden ingår i den totala friytan på 9625 kvm.
Några tillkommande/angränsande grönområde finns inte, då hela Trekantens grönområde
tas i anspråk för skolan.
Någon info om skolgårdens utformning/planering finns inte, den skall enligt kommunen 
tas fram senare. – Efter beslutet ??!!
Ytterligare är det en vedertagen uppfattning, att ju större skola – desto större problem
med mobbing, etc. Ta Balderskolan som ett exempel !!!!!
 
Miljöpåverkan/Boende.
En stor del av tomterna på Trekantens villaområde är ca: 280 kvm och har följaktligen
inte någon större växtlighet (läs träd, större buskar).
Om man tar bort det gröna vi har, vid byggandet av skolan, så kommer de kraftigt ökade
avgasmängderna samt bullret att bli mycket påträngande och HÄLSOVÅDLIGT, dessutom
försvinner vår lilla “oas” (all växtlighet tas bort).
Plantering av en del träd ersätter inte vårt nuvarande grönområde och dessutom tar det
10-20 år innan dessa träd har vuxit upp.
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Enligt en mätning vid Annero (520 elever och 60 hushåll) var trafikintensiteten 1400
fordon
per dygn. Man skall ha detta i åtanke när man ser på Norra Skolan (550 elever, 650 hushåll
samt genomfartstrafik på Genvägen).
Med tanke på att Genvägen skall göras om och smalas av med av-/på-stigningsfickor, så
kommer det att skapas köer på Genvägen, vilket kommer att drabba alla de
bostadsområden
(ca: 650 hushåll) som har utfart mot Genvägen och framför allt så kommer mycket av
lämna-/hämta-trafiken att gå in via Trekantens bostadsområde. Detta kommer att medföra

en ökad belastning på området både avseende logistik och luftkvalitet.
Ett staket (utan grindar) MÅSTE finnas mellan Trekantens bostadsområde och skolan, för
att leda bort hämta-/lämna-trafiken och för att skydda de mindre barnen, som kan springa
in i ett biltrafikerat område.
Kommunen har, med hjälp av Tyréns, kommit fram till att detta inte kommer att påverka
närliggande bostadsområden. Hur är det möjligt ??????????? 
Kommunen har planerat en trafikintensitetsmätning NÄSTA ÅR !!!?????
 
Notera att bullermässigt så anger Boverket att riktvärdet skall vara 50 dBA vid husets
fasad och 70 dBA kan accepteras tillfälligt under kortare tidsperiod.
Kommunen har tagit fasta på det högre värdet, då mätningar vid andra skolor har visat
värden på 58-67 dBA. Så det stämde ju bra med 70 dBA ??????!!!!!!
Att tänka på i detta sammanhang är att ett flertal tomter, med hus/uterum kommer att 
hamna 6 m !!!!!!! från skolgården. 
Kommunen har valt att inte genomföra/upprätta någon miljöbedömning/utredning.
VARFÖR ?? – är man orolig för utfallet av en sådan.
Borde man inte följa riktlinjerna i Miljöbalken kap. 2, paragraf 3 ????????
 
Kommunen har förlagt utredningar (planering skolgård, trafikintensitet, hänsyn till
kommande lag enl. FN.s barnkonvention) till EFTER beslutet av Norra Skolan.
Utredningar och hänsyn till dessa måste göras/tas FÖRE ett ev. beslut.
Dessutom borde beslutande organ (folkvalda) vara så rakryggade att de vågar delta
i de samrådsmöten som hålls, så att frågor kan bli besvarade och inte nertystade
med att “det har politikerna bestämt”.
 
FÖRSLAG.
Bygg den nya skolan på Annero, med redan nu säkra/fungerande gång-/cykel-vägar,
och dra en ny infartsväg till denna (massor av mark finns för detta).
Det kan inte kosta mer än att flytta Genvägen och gång-/cykel-vägar på Trekanten.
På Annero finns även plats för en ev. utökning av skolan, om kommunens framtidsplan
med byggnation av bostäder håller.
 
Då får Annero villaområde en avlastning av trafiken och ännu viktigare:
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- barnen får en luftigare miljö (större skolgårdsyta och gränsande grönytor/skog)
- de får närhet skola/idrottshall (fullskalig)/idrottsplats
- de får en säkrare skolväg (ingen övergång över genomfartsled)
 
Jämför man det arbete (undersökningar, konsultkostnader, etc), som lades ner på
framtagandet av Norra skolan på Annero, med den tid, arbete och brist på kvalitet
som har visats avseende samma skola på Trekanten, så ses den senare som en
SLARVIG, DÅLIGT GENOMTÄNKT NÖDLÖSNING.
 
Vi skall ju vara framtidens kommun – visa då det med handling
    TÄNK OM – TÄNK FRAMÅT – GÖR RÄTT !!!!!
 
Mia & Morgan Johansson
Sektorvägen 14
24535 Staffanstorp
 
Mail: mia.johansson-bm1@telia.com
 

SE SVAR AVSNITT 1,6,7 OCH 8      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: sollamaj@tele2.se
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Norra skolan
Datum: den 1 september 2016 14:31:34

Nu får ni verkligen tänka om ordentligt.
STOPPA  PLANERNA  PÅ  ATT  BYGGA  NORRA  SKOLAN där ni har planerat.
Ni får hitta andra lösningar helt enkelt.
Vi som bor på Ingvarshem och Trekanten protesterar högljutt för detta skolbygge.
Tänk om,  och bygg på Annero istället eller 8:ans idrottsplats.
En lösning är också att bygga en ny skola där Brågarpsskolan ligger för där finns redan en sporthall.
ALLA Politiker måste lära sig att lyssna på befolkningen.
Protesterna är många och sätt er ner och planera på nytt.

Vänlig hälsning
Sonja och Krister Jonasson
boende på Ingvarshem

SE SVAR AVSNITT 1   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: cecilia akesson
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: synpunkter Norra skolan
Datum: den 2 september 2016 21:54:54

Hej!

Vi vill här uttrycka vår kritik angående förslaget kring Norra skolan.
Förslaget är inte hållbart och vi tvivlar på att de som varit med och tagit fram planen tror
på den. Många frågor kunde inte besvaras av tjänstemän på samrådsmötet. Skolan är
inklämd på en alldeles för liten yta mellan väg och bostadsområde . Befintliga träd och
buskar ska tas bort. På frågan om var eleverna ska ha utegymnastik fick vi svaret "Gullåkra
Mosse" och vi kan inte se hur eleverna ska hinna ta sig fram och tillbaka dit utan att
undervisningen blir lidande. Dessutom innebär det att eleverna ska korsa fler trafikerade
vägar. Gullåkra mosse kan heller inte erbjuda ett varierat utbud för utegymnastik och då
tänker vi på fotboll, brännboll, 100 metes löpning, längdhopp mm. Gymnastiksalen som
byggs för Norra skolan kommer inte heller att bli lika stor som den man nu byggt till
Uppåkraskolan.
Mellanvångsskolan har grönområden, Stanstorpsskolan har grönområden och
Anneroskolan hade det också, Norra skolan kommer inte att ha det. Skolan och
skolgården blir för liten redan när den står klar. Vi anser inte heller att man ska bygga en
ny skola där det råder osäkerhet kring strålningens påverkan av närliggande ledningar.
Vi kan tillägga att vi är mycket kritiska till hur hela ärendet kring Norra skolan har hanterats
sedan man hittade på att Anneroskolans elever skulle flytta till Bråhögsskolan som en
tillfällig lösning. Framtidens kommun borde vara rädd om sitt rykte som befläckas allt mer.
Sjunkande skolranking, underkänt från skolinspektionen, räknefel i budget och oförmåga
från styrande att skapa en hållbar lösning med en ny skola för alla drabbade barn.
Anneroskolan revs utan någon hann reagera för att ledande politiker i kommunen
istället vill tjäna pengar på tomter än att ge våra barn en nya skola på denna tomt.
Som föräldrar och medborgare i kommunen hoppas vi att ni tar till er all kritik och att detta
ärende får högsta prioritet.
Vi önskar bekräftelse på att detta mail mottagits.

Hälsningar
Ola och Cecilia Blomgren
Lävägen 11
245 38 Staffanstorp

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Ola Olsson Modig
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Synpunkter Norra skolan
Datum: den 4 september 2016 19:37:47

Hej
 
Jag deltog i samrådsmötet den 23 augusti 2016 och jag har följande invändningar mot att Norra Skolan byggs
enligt delgivit förslag:
 
17,5 kvadratmeter hävdas att varje barn skall få i fri lekyta. Detta innebär vid 550 stycken barn
skall det finnas 9625 kvadratmeter fri lekyta.
Kommunens representanter kunde ej redogöra för hur stor yta som verkligen avsatts till fri
lekyta.
Rekommendationen fri lekyta ligger på 30-40 kvadratmeter per barn så i detta förslag är det
alldeles för litet.
 
Trafiken på Genvägen kan inte vara välgenomtänkt. Risken att det blir mycket trafik i
Trekantenområdet är mycket stor. Om det skall bli något av detta måste genvägen stängas av
och hela ytan ända fram till Åkerlyckan-Åkershus bli skolområde.
Trafiken in och ut från skolan får ske västerifrån i fortsättningen.
 
Varför vill man bygga en skola på den sämsta tomten som finns att tillgå för detta projekt?
 
Tre alternativ finns:
 
Annerotomten, I detaljplanen finns redan en skola och varför inte använda denna igen. Bara för
att ett par grannar överklagade förslaget för ett par år sedan kan inte detta vara rimligt att man
avbryter allt där.
Vill man gå riktigt långt river man hela nuvarande Ryttarebyns förskola också och bygger hela
skolan med Annerotomten och Åttans Idrottsplats tillsammans så får man den allra bästa
lösningen som givetvis kostar pengar. Då kan infartsvägen lösas genom Åttans idrottsplats eller
mot Vilax. Inen trafik på Ryttarevägen.
 
Trekanten; Detta förslag är allra sämst och mer att skriva har jag inte här.
 
Åttans idrottsplats; Bort med hästarna och riv allt där och bygg en ny fin skola där alla
tillfartsvägar är bättre.
 
Hälsningar: Ola Olsson Modig
Russvägen 10, Staffanstorp
olaolssonmodig@gmail.com
 

SE SVAR AVSNITT 1,3 OCH 8
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Ola Svensson
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Kopia: Ola Svensson
Ärende: Yttrande angående detaljplan för Skola i Norra Staffanstorp.
Datum: den 4 september 2016 22:16:50

Hej,

Jag har tagit del av handlingarna för rubricerande ärende och har nedan angivna erinringar mot upprättad
detaljplan.

2. Underdimensionering av Skolmiljö
Boverket rekommenderar en friyta för skolmiljöer på 30kvm/barn, vilket är en rimlig yta. Den aktuella friytan
som presenteras för Norra Skolan är på 17,5 kvm/barn. Detta är en bra bit från boverkets rekommendationer!
Detta i sig  är ett bra skäl till att Skolan inte alls är lämplig som den tänkt.

2. Trafik
Har sökt efter information i samrådshandlingarna kring hur mycket trafik som förväntas vid upprättande av
Norra Skolan, men kan inte hitta någonting om det över huvudtaget. Dels kommer det mycket trafik via
Genvägen men även kommer trafikflödet på trekantsområdet öka markant. Frågan är hur ni ska hantera att
trafiken till Norra Skolan och vad planen är för att förhindra ökning av trafiken inom Trekantens Villaområde?

3. Miljö
Det beräknas ca 550 elever från F-9 på Norra Skolan, hur kommer detta att påverka ljudnivån för närliggande
tomter. Är det gjort någon undersökning kring detta? På trekantens förskola gick ca 100 barn och det är väldigt
stor skillnad, så detta måste undersökas.
En annan miljöpåverkan är att en del grönområden kommer att försvinna. Redan idag är det begränsat med
grönområde och nu ska ytterligare område försvinna och även en hel del träd kommer som jag förstår det att
försvinna.
Kraftledningen hur påverkar det Norra Skolan och skolområdet. Är det gjort några mätningar på det?

Med vänlig hälsning,
Ola Svensson
Triangelvägen 9
245 35 STAFFANSTORP
0708725700

SE SVAR AVSNITT 1,3,6,8 OCH 9 
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Stadsbyggnad Staffanstorp
Till: Love Kisiel
Ärende: VB: Norra Skolan
Datum: den 1 september 2016 14:30:55

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Pernilla [mailto:pillansbox@hotmail.com]
Skickat: den 31 augusti 2016 22:59
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Kopia: Pernilla; christian.o.81@hotmail.com
Ämne: Norra Skolan

Vi anser att detaljplanen bör avslås i sin helhet gällande Norra Skolan

Vi flyttade till segmentvägen i december 2012. En anledning till husköpet var närheten till dagis eftersom vi då
hade planer på att skaffa barn. Den äldste började dagis i september 2015 och vi var nöjda med val av hus.
Under sommaren 2015 skickade en kompis en artikel angående bygge av skola, vilket vi trodde var ett skämt
eftersom ingen information har kommit ut till oss som bor i området. När sen dagiset slutligen flyttar under
sommaren 2016 bort till gamla Annero, kände vi oss totalt överkörda. Grannen som skulle bygga kupa sidan om
oss var tvungen att fråga oss om bygglov, fast vi inte blir påverkade av kupan eftersom den sitter på andra sidan
av huset, men en stor skola kan smällas upp utan att man blir det minsta informerad i förväg utan får läsa om det
via en artikel.

På dialogmötet som var för de som bor närmast skolan kom vissa oroligheter fram bla oro för skuggning, trafik
och bebyggelse. Vi bor intill dagiset och för oss är detta mycket aktuella frågor. Tjänstemännen på
samrådsmötet sa att när synpunkter kommer in, jobbar dom vidare med dessa. Alla synpunkter är viktiga för att
det ska bli så bra som möjligt för alla. Men min fråga är då, har man egentligen jobbat vidare med dessa. På
vissa av frågorna fick vi till svar att dessa är under utredning som ex utemiljö och trafikmätning. Men om dessa
är under utredning, vad ska vi då ta ställning till?

En väldigt återkommande fråga är tomtstorleken. 23 000 kvm är detaljplansområdet på. Tjänstemännen sa att
10-11 000 kvm2 (det röda området) var till byggnader och skolgård. Ytan där barnen ska leka innefattas i det
röda området dvs inom 10-11 000 kvm. Friytan per elev är 17,5 kvm. Enligt tjänstemännen finns det inga regler
för hur stor denna ytan ska vara inom Staffanstorps kommun. En jämförbar siffra tyckte de var Malmö som
hade 15 kvm/elev. Detta är ju en löjlig jämförelse. Staffanstorp kan ju inte jämföra sig med en storstad. Varför
jämför man sig inte med boverkets riktlinjer där rekommendationerna är 30 kvm/elev? Nuvarande planering för
Norra skolan innefattar 550 barn. 550 barn * 17,5 kvm = 9625 kvm friyta att leka på. Om man då tar bort 9625
kvm friyta från det röda området som var till byggnader och skolgård så återstår det 1375 kvm till byggnader.
Med tanke på att man planerar att bygga både idrottshall, kök och sen resterande byggnader till en
skolverksamhet så vill jag gärna då veta, räcker 1375 kvm till byggnader. Hur mycket plats kommer
byggnaderna att ta? Jag tycker att tomtstorleken verkar vara väldigt liten till den skola man planerar bygga.

Med tanke på tomtstorleken så är jag även väldigt intresserad av att veta hur friytorna ska se ut. Hur ska
utformningen av utemiljön vara? Eftersom vi bor intill dagiset är det en väldigt aktuell fråga för oss. Det känns
som skolgården kommer vara precis vid vår tomtgräns. Men där gick vi bet och fick inget svar. Det ska arbetas
vidare med och förfinas hur utemiljön ska vara. Kolla på Uppåkra hur den skolan är. Men det hjälper ju inte oss.
Vi vill ju veta. Så vad ska vi ta ställning till när det inte finns något underlag?

När det dessutom togs upp att underlaget till den tilltänkta skolan på Annero var betydligt mer omfattande än till
Norra skolan, så fick vi till svar från tjänstemännen att de inte varit med om detaljplanen till Annero och att det
därför inte vet något om detta. Ett ständigt återkommande svar att vi vet inte......

En annan aktuell fråga för oss som kommer att bo intill skolan är säkerheten och trafikflödet? Det gäller då
säkerheten både för skolbarnen, men även för mina barn. Vem som helst kan väl räkna ut att trafiken kommer
att öka drastiskt. 2 skolor kommer ju att slås samman till 1, dvs borggård och Annero ska bli Norra skolan.
Enligt uppgift var trafikflödet vid Annero 1400 bilar/dygn. Antalet hushåll är 60 samt skolan med förskolan ca
520 elever. Det trafikflöde som är aktuellt för genvägen är ej dokumenterat för Norra skolan, vilket är väldigt
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bedrövligt. Antal hushåll med utfart mot genvägen är ca 650 st. Det finns då även en genomfartsled. Antalet
elever på Norra skolan kommer att bli 550. Av dessa kommer säkerligen en del att transporteras med bil till
skolan. I det stora hela så kommer det att bli ett väldigt stort trafikflöde på Genvägen. Erfarenheten sedan 40 år
tillbaka är att trekanten används för en omfattande hämtning och lämning av barn till förskolan, trots en stor
parkering vid genvägen som är till för detta. Elevantalet kommer även att femdubblas vilket medför att detta
problem kommer att öka. Då minskar säkerheten för de barn som är ute och leker på trekanten men även för
skolbarn som ev kan springa rakt ut på gatan.
I Tyrens utredning föreslås ett antal åtgärder för att minska angöringstrafiken till trekantens område, tex Dialog
med föräldrarna, förbud att stanna, avspärrning. Dessa har provats förr men inte fungerat. Tjänstemännen sa att
Tyrens tror inte att det kommer att bli någon omfattning av bilar som kommer in i området. Ska en olycka
hända först innan man tänker till? Och att tro att det inte kommer att bli en omfattning av bilar... Nä tror gör
man i kyrkan!
Det finns generellt inga bra trafikmätningar i Staffanstorp. En trafik och mobilitetsplan är visst något som
jobbas med. Men frågan är kommer trafik och mobilitetsplanen att vara klar innan Norra skolan ska byggas?

Vad händer med bullernivån för oss som har närliggande tomter? Hur ska man klara kraven utan naturliga
avgränsningar och andra åtgärder? Vid uteplats anges 70 dBA som maximal nivå. Varför anger man inte
ekvivalentnivån på 50 dBA? Skillnaden mellan 50 och 70 dBA är rätt stor skillnad. Vad man även borde
överväga är det buller, utöver bilar, som uppstår. Ljudet från skolgårdar kan nå nivåer på 85-89 dBA. Att ha
dessa bullernivåer intill ens trädgård är inget vi vill ha.

Dessutom saknas viktiga förundersökningar angående kraftledningarna. Har de gjorts?
Hur kommer nuvarande strålning från elnät att begränsa ytan i verkligheten?
Hur påverkar kommande aviserade effekthöjningar på kraftnätet ytans realisering?
Om nu strömstyrkan ska höjas, varför bygger man inte efter det? Svaret på det från tjänstemännen var att man
följer de riktlinjer som finns idag. Vill man inte bygga för framtiden?

På kommunens hemsida, står det att Staffanstorp är framtidens kommun. På vilket sätt är Norra skolan, en skola
för framtiden, när det finns så mycket brister? Det känns som detaljplanen har tagits fram i all hast.

Med vänlig hälsning
Pernilla Svensson o Christian Ohlsson
Segmentvägen 15
245 35 Staffanstorp

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN



83

Från: Peter Andersson
Till: Stadsbyggnad Staffanstorp
Ärende: Yttrande ang. Norra skolan i Staffanstorp
Datum: den 28 augusti 2016 15:39:24

Härmed vill vi framföra synpunkter på planerna för en ny skola på området där Trekantens
förskola ligger idag.

Vi anser att tomten där Anneros skola låg är mycket mer lämplig för en ny skola i den
storleksordning som är aktuell. Det finns många skäl till detta, bl a:

· Tomten vid Annero är betydligt större än den vid Trekanten. Den lilla tomten vid
Trekanten medför att skolan måste byggas i två våningar för att det överhuvudtaget ska
bli någon skolgård för barnen att leka på. Två våningar innebär i sin tur insyn i de
kringliggande villatomterna. Inte särskilt positivt för oss som bor grannar med skolan.
Dessutom påverkar den lilla tomten möjligheten till en bra skolmiljö för barnen negativt.

· Avståndet till närmaste villatomt är betydligt större vid Annero jämfört med vid
Trekanten. Vi är mycket oroliga för en ökad ljudnivå och störningar från skolan. Ljudnivån
minskar med kvadraten på avståndet så det är stor skillnad på 6 m och 40 m i det
avseendet. Ett adekvat avstånd till närmaste privata tomt är därför av högsta betydelse.

· Vid Annero har det sedan länge funnits en skola vilket innebär att de boende i
närområdet själva har valt att flytta till en plats i närheten av en skola. Så är inte fallet vid
Trekanten. Rimligen innebär det att betydligt fler människor påverkas negativt genom att
flytta en skola jämfört med att bygga en ny skola på ursprunglig plats.

Som vi har uppfattat det anger kommunen två skäl för att bygga vid Trekanten;

Det första skälet för att välja bort tomten vid Annero påstås vara att vägen in till skolan inte är
lämplig för den ökade trafiken. Varför kan man inte anlägga en ny väg bredvid nuvarande
fotbollsplaner från Gullåkravägen rakt österut ungefär i höjd med Vilax? Det ser ut att finnas gott
om plats med stora avstånd till närmaste villatomter. Den planerade trafiklösningen vid
Trekanten flyttar ju snarare vägen närmare befintlig bebyggelse. Vi är väldigt bekymrade och tror
att både buller och avgaser från trafiken kommer att öka dramatiskt vid Trekanten om skolan
byggs där.

Det andra skälet är att platsen vid Trekanten ligger mer rätt geografiskt med tanke på att skolan
ska ersätta både Annero och Brågarps skolor. Det kan vi hålla med om, men det känns inte som
ett viktigt skäl. Sonesson berättade själv vid ett möte med oss (representanter för Ingvarshems
och Trekantens villaföreningar) att det är problem med Brågarps skola. Fler och fler elever
(föräldrar) väljer att lämna skolan. Varför? Uppenbarligen för att de inte är nöjda med skolan i
sig, knappast att de har för stort avstånd till skolan. Sonesson angav att det är svårt att rekrytera
duktiga lärare till skolan. Bland våra egna och våra kompisars barn som bor i Staffanstorp har
flertalet valt bort skolor i Staffanstorp under åk 6 – 9 till förmån för skolor i Lund. Varför? Jo, för
att det är viktigare med en bra skola med bra skolmiljö och bra förutsättningar för bra
undervisning än att ha nära till skolan. Därför anser vi att argumentet att placera skolan mitt
emellan Annero och Brågarps skolor helt faller.

 

Med vänlig hälsning

Peter och Drifa Andersson
Ingvarshem 17
245 35 Staffanstorp

SE SVAR AVSNITT 1,6 OCH 8     
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,3,8 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN



86



87



88

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,6,8 OCH 9
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Från: Sofia Danås
Till: Love Kisiel
Ärende: Synpunkter norra skolan samråd
Datum: den 24 augusti 2016 10:27:28

Hej,
Jag har barn som sannolikt kommer att tillhöra upptagningsområdet för Norra skolan men som annars skulle
gått på Borggårdsskolan. Jag har därför lite synpunkter som jag önskar lyfts fram i samrådet för detaljplanen.

Detaljplanen är idag otroligt flexibel vilket inte känns rätt. Byggnaderna kan täcka i princip hela tomten och
placeras mycket nära grannarna. Varken maximal byggnadsyta eller avgränsad yta för var byggnaderna kan
placeras finns. För villaområdena är det mycket noga specificerat var husen ska placeras på tomten och att detta
helt saknas för kommunens egna byggnader är märkligt. Det är extra otryggt för grannarna att inte byggnadens
placering är mer styrd.

Tomten är liten för att alla yngre barn ska få goda utrymmen att leka på. Att jämföra sig med Malmös
lekytefaktor känns inte värdigt en kranskommun/förort. Jämför istället med Lund eller utgå från Boverkets
riktlinjer.

Att det fortfarande ges möjlighet att utöka skolan att även omfatta högstadium gör ju att lekytorna då blir ännu
mindre.

Övriga frågor kanske du kan skicka vidare till exploateringsansvarige om du inte själv har svaren:

Finns det en tagare för Annerotomten? Är köpeskillingen satt och i så fall hur mycket? Finns det en pågående
detaljplaneändring för tomten? Skicka mig i så fall den. Skicka även gällande detaljplan.

Tack på förhand!
Sofia Danås

Skickat från min iPhone

SE SVAR AVSNITT 2 OCH 3
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 1 
 

Vi har tagit del av handlingarna för rubricerade ärende och har nedan angivna erinringar mot 
upprättad detaljplan. 

För vår del verkar hela planeringen att lägga en så stor skola på en så liten yta helt utan omtanke på 
barn och omgivande boende. Det finns ju inga utrymmen för utomhusidrott varken på vinter eller 
sommar och det saknas ju även grönområde. 

Skuggningseffekter från byggnader visades bara sommar, vår och höst men ej den mörkaste årstiden. 
Man har skrapat ihop ytor från gator och angränsande grönområde, för att få ihop det antal 
erfordrade kvadratmeter som krävs. Se bara på skissen över detaljplanen.  

 

Man borde ha sett på grönområde som finns i anslutning till tidigare byggda skolor. Som exempel 
Baldersskolan som det ändå klagas på, den rivna Anneroskolan, Mellanvångsskolan, Stanstopsskolan 
och Hagalidskolan. Staffanstorp 1:6, Roos Park på 15000 kvadratmeter där hade ytan varit mer 
lämpad för en skola och där ytan mer kan se ut som en tilltänkt skola. Men området är redan 
klubbat. 
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 2 
 

 

Roos Park 
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 3 
 

Baldersskolan 

 

Anneroskolan 
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 4 
 

Mellanvångsskolan 

 

 

Stanstorpsskolan 
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 5 
 

Hagalidsskolan 

 

Tyre´ns trafikutredning. Ang. DP (Detaljplanen) NORRA SKOLAN 

Vi bor på Triangelvägen 10 och är mycket intresserade av det stora som kanske skall byggas här i vår 
närhet, enligt DP så skall det inte finnas något staket runt skolan. Då kommer säkert trafiken att öka 
ännu mer i vårt i område.  

Det blir ju stor ökning av elever från 100 förskolebarn på Trekantens Förskola, till ca 550 elever på 
NORRA SKOLAN.  

Idag har vi ganska stor trafik i vår gata av föräldrar som kör sina barn till förskolan. En del föräldrar 
kör som de hade huvudet under armen, de tänker inte på att det finns barn i området.  

Det finns ett korsande gångstråk mitt på Triangelvägen och övriga gator som utnyttjas av bl.a. 
skolbarn upp till 19 år och äldre, som skall med bussen till Lund via hållplatsen på Trekantsgränd. 
Tidigare fanns det hinder för gående som nu är borttagna. Våra gator i området är ca. 6 meter breda 
och saknar gångbanor, men om man jämför med Genvägen, med sin nya bredd 6,3 meter och den 
trafik det kommer att bli där då kan ju inte vi klaga. 

 Är det inte lämpligt att göra våra smala gator till gågator, utom Norra Trekantsvägen, Södra 
Trekantsvägen och Tangentvägen innan det händer något obehagligt, ex barn som kommer till skada. 
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Yttrande angående detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl. Skola i Norra Staffanstorp. 
 

 Blad. 6 
 

Tyre´ns trafikutredning. Ang. DP (Detaljplanen) där är inte Åkershus och Åkerlyckan omnämnda. 

I dessa områden finns följande fastigheter: 

- Åkerlyckan med ca. 60 enfamiljshus  

-Åkershus med ca. 60 enfamiljshus 

-Åkershus med ca. 29 flerfamiljshus ca 500 lägenheter (antal personer som bor i fastigheterna 
saknas) 

Det nämns inte någonting om hur all trafik till och ifrån dessa områden skall utformas. 

Är det tänkt att området skall använda befintlig in och utfart?  

Skolan med sin trafik och ovan nämnda fastigheter plus all övrig trafik skall i så fall samsas om en 
gata (Genvägen) med en brädd på 6,3 meter när vi klagar med våra ca 6,0 meter. 

Tänk om gör rätt! 

 

 

 

Staffanstorp 2016-08-31 

Leif Tornqvist och Sonja Tornqvist 

   

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Sonja o Leif Tornqvist. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Leif Tornqvist Triangelvägen 10 24535 Staffanstorp Tel. 0706 855900.  

Sonja Tornqvist Tel. 0706 855900 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3 OCH 8 
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Staffanstorp 2016-09-04

 Samråd Detaljplan Norra skolan 

När vi valde att flytta till Staffanstorp så var det för att man marknadsförde kommunen  ”framtids 
kommun”. Vi valde också att bosätta oss där vi idag bor på grund av att det låg en skola nära 
(Annero) som dessutom var en av Staffanstorps bästa skolor av vad vi hört när vi talade om byn. 
Men vad i denna planritning som man kan kalla framtidens kommun vet jag inte då den är för liten 
redan innan man börjat bygga den. 

Vi MOTSÄTTER oss detaljplanen för och också byggandet av Norra skolan på tomten vid Trekanten 
pga: 

1. Hur har ni tänkt när ni vill att våra barn ska leka på 17kvm/barn när Boverkets riktlinjer ligger 
på mellan 30-40 kvm/barn för att göra en skolgård bra för barnen att vistas på.  
Att det dessutom är bristfälligt uträknade arealer för fria lekytor – alltså mark som är till för 
LEK och inte är byggnader eller är avsedd för utomhusidrott. På samrådet framgick det att i 
den yta ni räknat med på 17kvm ingick det parkering och av och på stigningsplats, alltså blir 
den sanna ytan per barn mindre än 17 kvm. 
 

2. Detaljplanen är bristfällig med placering av byggnader, byggnadernas storlek som redan är 
för liten innan skolan är klar. Staffanstorps kommun planerar för stor nybyggnation på gamla 
Anneroskolans tomt om denna Norra skolan byggs på trekantsorådet. Eftersom kommunen 
marknadsför sig som ”framtidens kommun” så önskar man barnfamiljer till dessa hus och var 
ska dessa barn gå i skolan när Norra skolan redan är för liten?   
Och planeringen av skolgården är bristfällig då den blir så liten. Och hur blir det med att bara 
på rasten kunna spela fotboll? Vi efterfrågar en visuellt uppritad skolgård, så det finns något 
att ta beslut om.  
 

3. Med hänsyn till punkt 2. I barn konventionen står det att man alltid ska planera ut efter 
barnens bästa. Att då göra en gympahall där man i princip aldrig kommer kunna ha en 
fullgod handbollsplan, fotbollsplan eller bara kunna ha en ordentlig hinderbana – är det att 
planera efter barnens bästa?                                                                                                              
Att man inte kommer kunna ha utegympa för att det inte finns plats till detta på skolgården 
är ju helt vansinnigt. Och att man som politikerna skriver i en artikel i Sydsvenskan nyligen 
hänvisar till utomhusgympa på ”Mossen”, detta leder alltså till att våra barn 6 år gamla (och 
uppåt) ska korsa en väldigt trafikerad väg för att under skoltid kunna få ha utomhusgympa. 
Och vad för utomhusaktiviteter kan man ha där? Och hur är tidsaspekten, kommer man 
hinna till mossen och tillbaka igen och samtidigt hinna ha en lektion med gympa? Hur blir 
det med fotboll och basketboll som vi själva fick spela när vi var små?  
 

4. Vid nybyggnationer av skola/dagis måste man inte göra nya mätningar av strålningen från 
kraftledningen? Precis som allt annat så finns det nya riktlinjer även för detta? Uppfyller man 
säkerhetsavståndet till kraftledningen i planritningen? 
 

5. Det har också framkommit att man planerar för ett tillredningskök. Och i dagens samhälle 
där det är så mycket prat om sund mat så borde det finnas ett riktigt tillagningskök för att 
erbjuda barnen den bästa kosten med hög näringsrikhet och ekologiska val.  
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6. Trafiksituationen runt skolan kommer att bli bekymmersam, varken trevlig för dom boende 
runt skolan eller våra barn som tvingas korsa en starkt trafikerad gata 2 ggr per dag.                                                    
När barn ska lämnas/hämtas kommer det i många fall ske med bil. Genvägen är redan idag 
trafikerad. Det är INTE nån säker miljö för barn att vistas runt och korsa. Oavsett avsmalnad 
väg och ”säkra övergångar” som ni kallar det, så är det en risk varje gång ett barn korsar en 
gata. 550 elever ska korsa dessa gator två gånger om dagen. Barn är INTE mogna att vistas i 
trafik förrän de är i högre enligt oss och NTF. 
 

7. Vi efterfrågar underlag på hur många som kommer börja använda bil vid lämning/hämtning. 
Vi efterfrågar också hur långt de får till/från skolan – inte fågelvägen. Vi efterfrågar samma 
underlag för hämtning/lämning med cykel/bil när skolan låg på Annerotomten.  
 
Detta eftersom det är därför ni påstår att Annerotomten inte är intressant längre. När ni 
väljer att förlägga Norra skolan på trekantstomten så kommer alla som ska till skolan från 
både Anneros upptagningsområde och Borgårdsskolans upptagningsområde att skjutsa sina 
barn till skolan. Förlägger man skolan på det först planerade området – Annerotomten så 
blir det endast Borgårdskolans barns om måste bli skjutsade då det finns cykelstigar som ej 
korsar trafikerade vägar till detta område. 

 
 
Vårt förslag är då såklart att man ska förlägga skolan på först planerade yta och det enda rätta i detta 
fall, Annerotomten. Att man ändrar lite i planritningen och lyssnar på dom som är närboende med 
tomten och på så sätt blir alla nöjda. Dom som bor runt Annero har köpt sina hus när det redan fanns 
en skola här och var där med införstådda i detta. Till skillnad från som runt trekanten som aldrig köpte 
sina hus med vetskap om att här skulle bli en stor skola.  
 
 

Mvh 
Therese Larsson & Markus Nilsson 

Ponnyvägen 9 
245 38 Staffanstorp 

  

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,7.8 OCH 9   
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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SE SVAR AVSNITT 1,2,4 OCH 9      
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i 
Staffanstorp 
Beslut om att bygga en ny grundskola vid Trekantens förskola fattades den 13 juni 2016 
vid kommunfullmäktige trots protester från politiska partier (MP, V, SPI), oroliga föräldrar 
till barn i skolålder samt boende i närmiljön. Samrådstiden för planen för den nya skolan 
förlängs nu och sträcker sig till och med den 4 september. Ett nytt samrådsmöte ska 
hållas den 23 augusti i Rådhuset. 

Vi vill med denna namninsamling få de beslutade i kommunen att ompröva beslutet att 
bygga en ny grundskola vid Trekantens förskola. Är detta den bästa placeringen av den 
nya grundskolan? Måste skolan centraliseras? Vi ser gärna att kommunen kommer med 
flera olika förslag om var en ny skola alternativt flera nya skolor kan byggas. T ex ser 
vi den gamla Anneroskolans område som ett bättre alternativ till en ny skola (dock är 
planeringen för vad som ska hända med “Annerotomten" redan i full gång, och därför 
måste vi agera så snabbt som möjlighet för att detta alternativ inte ska försvinna). 

Argument för att INTE bygga den nya skolan på “Trekanten": 

• Utomhusmiljön är för liten och saknar grönyta för barnen. För mindre barn 
rekommenderas en friyta på 30 kvm, för äldre barn kan man räkna ner till 15 
kvm. Forskning visar att barn mår bättre och är friskare när de visats ute i gröna 
områden jämfört med inomhus. På skolor som har en rymlig utemiljö med träd, buskage 
och kuperad terräng får eleverna möjlighet till en ökad fysisk aktivitet. På gamla 
Anneroskolan var friytan 19 kvm per elev. 

• Elektromagnetisk strålning Inga nya mätningar har genomförts av tekniska nämnden. 
Socialstyrelsen redovisar att man kan se en viss ökning av leukemirisken hos 
befolkningsgrupper som exponeras för elektromagnetiska fält på 0,4 mikrotesla eller 6 
mer. Utöver denna högre nivå bör möjligheterna att reducera strålningsnivåerna vid 
bostäder, skolor och andra känsliga områden beaktas. 

• Idrottshall, Staffanstorp har ett rikt föreningsliv som vi skall vara glada för. Dock räcker 
inte de idrottshallar som finns till för behovet. En större idrottshall som kan nyttjas av 
såväl skola som föreningsliv är av yttersta vikt. I den plan som ligger finns endast en 
mindre gymnastiksal, med måtten 16x32 meter, med. 

• Kök Skolan planeras att tillhandahålla ett uppvärmningskök. Med så många elever borde 
det finnas ett riktigt tillagningskök för att erbjuda barnen den bästa kosten med hög 
näringsrikhet och ekologiska val. 

• Trafiksituationen Staffanstorps skolor är föredömligt byggda med cykelvägar och 
gångvägar runt omkring sig idag. Trafiksituationen i närhet till den nya planerade skolan 
är undermålig utformad och brister i säkerheten för barnen. Barn från 6 års ålder skall 
kunna röra sig tryggt och säkert i området till och från skolan. 

• Närliggande tomter Minsta avstånd till skolmiljö från villatomter är 6 m på den nya 
detaljplanen. Boende kring "Trekanten" har valt att bo grannar med en liten förskola, 
vilket skiljer sig från att bo granne med en stor grundskola med 550 elever. Som 
jämförelse, närområdet till den gamla Anneroskolan är vana vid att ha en grundskola som 
granne, därför skulle påverkan på närliggande tomter bli mindre om den nya skolan 
placerades här. 
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Detaljplan: 

http://staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/norra-skolan/ 

Allmänna råd och lagkrav för Malmö Stad och Lunds kommun rörande byggandet av nya 
grundskolor: 

http://www.lund.se/Global/Naturskolan/Diverse/ut%20och%20lek_0908_%c3%b6versyn%20sk
olg%c3%a5rdar.pdf 

http://malmo.se/download/18.61e8ebf41423751f82c6390/1384794125433/Starta+grundskola_g
ymnasieskola_lagkrav-och-milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningens-r%C3%A5d.pdf 

  

Skriv under namninsamlingen om du håller med om att “Trekanten” inte är det bästa 
alternativet för en ny grundskola i Staffanstorp 

Namninsamlingen riktar sig till boende i Staffanstorps kommun, enbart dessas 
underskrifter ger oss tyngd i diskussioner med kommunen och dess förtroendevalda. 

 
Katarina Blom & Annelie Oddsson 
 

SE SVAR AVSNITT 1,2,3,8 OCH 9       
I  SAMRÅDSREDOGÖRELSEN
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Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp             Sida: 1/11 

# Namn Ort Date
1 Anneli Oddsson staffanstorp 2016-06-15 20:37
2 Katarina Blom Staffanstorp 2016-06-15 20:39
3 Ragnar Oddsson Staffanstorp 2016-06-16 06:23
4 Anna Plato Staffanstorp 2016-06-16 20:42
5 Hedija Kodzaga Jasarevic Staffanstorp 2016-06-16 20:45
6 Maria Jönsson Staffanstorp 2016-06-16 20:48
7 Sofie Andersson Staffanstorp 2016-06-16 20:50
8 Jannica Rönnemyr Staffanstorp 2016-06-16 21:00
9 Maria Wemmerström Staffanstorp 2016-06-16 21:01

10 Andreas Lundgren Staffanstorp 2016-06-16 21:02
11 Therese Larsson staffanstorp 2016-06-16 21:02
12 Ola Olsson Modig Staffanstorp 2016-06-16 21:06
13 Roger Horntvedt Staffanstorp 2016-06-16 21:08
14 Susanne Fossto Staffanstorp 2016-06-16 21:08
15 Sarah Sowid Staffanstorp 2016-06-16 21:11
16 Mido Sowid Staffanstorp 2016-06-16 21:11
17 Patrik Jacobsson Staffanstorp 2016-06-16 21:15
18 Benny Nilsson Staffanstorp 2016-06-16 21:16
19 Lotta Eiman Staffanstorp 2016-06-16 21:21
20 Emma Holmberg Staffanstorp 2016-06-16 21:22
21 Sandra Håkansson Staffanstorp 2016-06-16 21:24
22 Tommy Rundqvist Staffanstorp 2016-06-16 21:31
23 Linda Wennberg Staffanstorp 2016-06-16 21:32
24 Christina S Lydow Staffanstorp 2016-06-16 21:33
25 Mikael Jansson Staffanstorp 2016-06-16 21:33
26 Madeleine Nilsson Staffanstorp 2016-06-16 21:37
27 Brigitta Fredriksson Staffanstorp 2016-06-16 21:38
28 Hans Andersson Staffanstorp 2016-06-16 21:39
29 Maria Rostedt Staffanstorp 2016-06-16 21:42
30 Markus Nilsson Staffanstorp 2016-06-16 21:50
31 Eva Jönsson Staffanstorp 2016-06-16 21:59
32 Roland Carlsson Staffanstorp 2016-06-16 22:20
33 Magnus Waldeborn Staffanstorp 2016-06-16 22:37
34 Carina Carlsson Staffanstorp 2016-06-16 23:07
35 Linda Kristiansen Staffanstorp 2016-06-16 23:07
36 David Wittlock Staffanstorp 2016-06-16 23:17
37 Anders Lövberg Staffanstorp 2016-06-16 23:49
38 Kristina Wittlock Staffanstorp 2016-06-17 01:24
39 Fanny Andersson Staffanstorp 2016-06-17 03:44
40 Mia Blomstergren Staffanstorp 2016-06-17 03:47
41 Sofia Andersson Staffanstorp 2016-06-17 03:57
42 Tina Linde Staffanstorp 2016-06-17 04:32
43 Lina Guettara Staffanstorp 2016-06-17 04:34
44 Carina Lindberg Staffanstorp 2016-06-17 04:42
45 Vickie Pergali Staffanstorp 2016-06-17 04:44
46 Karin Nilsson Staffanstorp 2016-06-17 04:49
47 Helena Hedwall Staffanstorp 2016-06-17 04:50
48 Frida Lönn Staffanstorp 2016-06-17 04:51
49 Anna Persson Staffanstorp 2016-06-17 04:51
50 Sara Svedberg Staffanstorp 2016-06-17 04:55
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51 Christel Bjursell Staffanstorp 2016-06-17 05:17
52 Daniel Johnsson Staffanstorp 2016-06-17 05:39
53 Sandra Nilsson Staffanstorp 2016-06-17 05:40
54 Sofia Larsson Jarnshult Staffanstorp 2016-06-17 05:41
55 Mikael Holst Staffanstorp 2016-06-17 05:42
56 Fredrika Wåhlander Staffanstorp 2016-06-17 05:56
57 Ingrid Gyllenskiöld Staffanstorp 2016-06-17 06:15
58 Linda Liedberg Staffanstorp 2016-06-17 06:20
59 Johanna Wendelo Staffanstorp 2016-06-17 06:30
60 Johanna Mathiasson Staffanstorp 2016-06-17 06:30
61 Camilla Ottosson Malmö 2016-06-17 06:36
62 Susan Schultz Staffanstorp 2016-06-17 06:37
63 Lena Arvidsson Staffanstorp 2016-06-17 06:38
64 Lina Igelström Staffanstorp 2016-06-17 06:43
65 kamila land staffanstorp 2016-06-17 06:52
66 Karolina Stjärndahl Staffanstorp 2016-06-17 07:16
67 Evs Stattin Hjärup 2016-06-17 07:18
68 Maria Lindell Staffanstorp 2016-06-17 07:22
69 Pernilla Ekelund Staffanstorp 2016-06-17 07:38
70 Theresia Lindvall Staffanstorp 2016-06-17 07:51
71 Gloria Inda Sclavo Staffanstorp 2016-06-17 08:08
72 Joakim Ternström Staffanstorp 2016-06-17 08:10
73 Ola Svensson Staffanstorp 2016-06-17 08:10
74 Annika Modigh Staffanstorp 2016-06-17 08:13
75 Sven Hedberg Staffanstorp 2016-06-17 08:25
76 mari Pelinder Staffanstorp 2016-06-17 08:38
77 My Arrhagen Staffanstorp 2016-06-17 08:43
78 Joakim Arrhagen Staffanstorp 2016-06-17 08:43
79 Lucas Hernandez Staffanstorp 2016-06-17 08:44
80 Evelina Svensson Staffanstorp 2016-06-17 08:50
81 Clara Schultz Staffanstorp 2016-06-17 09:05
82 Madeleine Persson Staffanstorp 2016-06-17 09:07
83 Ann-Sofie Grönkvist Staffanstorp 2016-06-17 09:14
84 Malin Wihlborg Staffanstorp 2016-06-17 09:43
85 Maria Alm Staffanstorp 2016-06-17 10:25
86 Christer Lundin 245 35 Staffanstorp 2016-06-17 10:54
87 Lovisa Fejsulovski Staffanstorp 2016-06-17 11:09
88 Dijana Petersson Staffanstorp 2016-06-17 11:14
89 Patrik Petersson Staffanstorp 2016-06-17 11:19
90 Inger Lundin Staffanstorp 2016-06-17 11:48
91 Sofia Hanshammar Staffanstorp 2016-06-17 11:51
92 Henrik Sjölander Staffanstorp 2016-06-17 13:21
93 Jonny Disenfeldt Staffanstorp 2016-06-17 13:27
94 anders Rehn Staffanstorp 2016-06-17 13:49
95 Johan Pelinder Oxie 2016-06-17 13:54
96 Gloria Svensson Staffanstorp 2016-06-17 13:58
97 Kevin Dahlskog Staffanstorp 2016-06-17 13:59
98 Rolf Svensson Staffanstorp 2016-06-17 14:00
99 Barbro Svensson Staffanstorp 2016-06-17 14:05

100 Linette Ziegenfeldt Staffanstorp 2016-06-17 14:42



103

Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp             Sida: 3/11 

# Namn Ort Date
101 Maivi Strömberg Staffanstorp 2016-06-17 14:56
102 Annelie Medoc Staffanstorp 2016-06-17 15:21
103 Fredrik Medoc Staffanstorp 2016-06-17 15:23
104 Angelica Petersson Staffanstorp 2016-06-17 16:55
105 Therese Liljekvist Staffanstorp 2016-06-17 17:05
106 Tess Lindstrand Staffanstorp 2016-06-17 17:17
107 Madeleine Ekenstéen Staffanstorp 2016-06-17 17:37
108 Susanne Sundberg Staffanstorp 2016-06-17 17:48
109 Jenny Tjörnhagen Staffanstorp 2016-06-17 18:04
110 Camilla Thörnqvist Staffanstorp 2016-06-17 19:07
111 Jörgen Thörnqvist Staffanstorp 2016-06-17 19:11
112 Angelica Au Staffanstorp 2016-06-17 19:13
113 Xoan Au Staffanstorp 2016-06-17 19:22
114 Görel Petersson Staffanstorp 2016-06-17 19:24
115 Marie Grönvall Staffanstorp 2016-06-17 19:49
116 Göran Holmgren Staffanstorp 2016-06-17 19:50
117 Anna Brandt Staffanstorp 2016-06-17 19:51
118 Margaretha Jeppsson Staffanstorp 2016-06-17 19:52
119 Niklas Skarpenfelt Staffanstorp 2016-06-17 19:54
120 Pernilla Svensson Staffanstorp 2016-06-17 19:54
121 Christian Ohlsson Staffanstorp 2016-06-17 19:54
122 Leif Tornqvist Staffanstorp 2016-06-17 19:55
123 Lars-Åke Jeppsson Staffanstorp 2016-06-17 19:57
124 Anna Embrand Staffanstorp 2016-06-17 19:57
125 Anne Jeppsson Staffanstorp 2016-06-17 20:01
126 Patrik Lövgren Hjärup 2016-06-17 20:03
127 Johanna Heij Staffanstorp 2016-06-17 20:58
128 Poul Hoffmann Staffanstorp 2016-06-17 21:02
129 Sonja Tornqvist Staffanstorp 2016-06-17 21:08
130 Daniel Ström Staffanstorp 2016-06-17 21:09
131 Lotta Prumell Staffanstorp 2016-06-17 21:15
132 Caterina Kvist Staffanstorp 2016-06-17 23:14
133 Anna Lilja Staffanstorp 2016-06-18 00:55
134 Hans Micha STAFFANSTORP 2016-06-18 04:45
135 Eva Micha STAFFANSTORP 2016-06-18 04:48
136 Madelen Sahlin Staffanstorp 2016-06-18 05:57
137 Christer Fäldt STAFFANSTORP 2016-06-18 06:16
138 Anna-Lise Hoffmann Staffanstorp 2016-06-18 06:33
139 Irene Holmgren Staffanstorp 2016-06-18 07:46
140 Linh Disenfeldt Staffanstorp 2016-06-18 07:59
141 Benny Strandberg Staffanstorp 2016-06-18 08:05
142 Rebecca Österlind Staffanstorp 2016-06-18 08:18
143 Jörgen Eriksson Staffanstorp 2016-06-18 08:32
144 Kjell Carlström Staffanstorp 2016-06-18 08:38
145 Majlis Carlström Staffanstorp 2016-06-18 08:56
146 Magnus Persson Staffanstorp 2016-06-18 10:46
147 Drifa Andersson Staffanstorp 2016-06-18 11:08
148 Morgan Johansson Staffanstorp 2016-06-18 11:55
149 Britt-marie Johansson Staffanstorp 2016-06-18 11:56
150 Peter Andersson Staffanstorp 2016-06-18 12:07
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151 Sandra Hjartardottir Staffanstorp 2016-06-18 14:38
152 Amir Jasarevic Staffanstorp 2016-06-18 15:27
153 Oddur Thordarsson staffanstorp 2016-06-18 17:47
154 Christine Lundgren Staffanstorp 2016-06-18 17:50
155 Marcelo Cea Staffanstorp 2016-06-18 19:10
156 Anders Blom Staffanstorp 2016-06-18 19:55
157 Charlotte Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:57
158 Philip Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:58
159 Oscar Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:59
160 Anders Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:59
161 Majvi Olsson Malmö 2016-06-18 20:00
162 Ola Grönvall Staffanstorp 2016-06-18 21:59
163 Malin Gullstrand Staffanstorp 2016-06-19 08:04
164 Henrik Wahlberg Staffanstorp 2016-06-19 08:06
165 Ann Klebert Staffanstorp 2016-06-19 08:17
166 Lars-Åke Jeppsson Staffanstorp 2016-06-19 09:33
167 Kaisa Larsson Staffanstorp 2016-06-19 09:41
168 Jonas Andersson Staffanstorp 2016-06-19 10:05
169 Estelle Berg Staffanstorp 2016-06-19 10:12
170 Marie Rabelin Staffanstorp 2016-06-19 10:39
171 Fredrik Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 13:06
172 Alva Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 13:33
173 Alfred Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 14:05
174 Carina Hjertsäll Staffanstorp 2016-06-19 14:11
175 Rasmus Persson Staffanstorp 2016-06-19 14:30
176 Camilla Neilander Staffanstorp 2016-06-19 14:47
177 Jens Tornqvist Staffanstorp 2016-06-19 14:57
178 Rolf Tornqvist Staffanstorp 2016-06-19 16:08
179 Ann Bruhn Staffanstorp 2016-06-19 17:18
180 Cecilia Blomgren Staffanstorp 2016-06-19 17:24
181 Jenny Nilsson Staffanstorp 2016-06-19 17:27
182 Viktor Andersson Lund 2016-06-19 17:55
183 Eva Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 18:48
184 Siw Larsson Staffanstorp 2016-06-19 18:56
185 Trine Clair Staffanstorp 2016-06-19 18:57
186 Jan Larsson Staffanstorp 2016-06-19 18:59
187 Jenny Andersson Staffanstorp 2016-06-19 20:08
188 Carina Björklund Staffanstorp 2016-06-19 20:19
189 Emma Almgren Staffanstorp 2016-06-19 20:19
190 Inga Kristensson Staffanstorp 2016-06-19 20:39
191 Jan-Åke Hillman Staffanstorp 2016-06-19 21:09
192 Elias Svensson Staffanstorp 2016-06-19 21:45
193 Emil Fredriksson Staffanstorp 2016-06-20 03:58
194 Nicholas Woxell Staffanstorp 2016-06-20 04:07
195 Ann-Sofie Sojka Staffanatorp 2016-06-20 04:52
196 Jens Leth Staffanstorp 2016-06-20 05:46
197 Jill Wigardt Staffanstorp 2016-06-20 06:41
198 Eva Nordfors Staffanstorp 2016-06-20 08:50
199 Maria Nilsson Staffanstorp 2016-06-20 12:17
200 Louise Waldeborn Gamming Staffanstorp 2016-06-20 13:58
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151 Sandra Hjartardottir Staffanstorp 2016-06-18 14:38
152 Amir Jasarevic Staffanstorp 2016-06-18 15:27
153 Oddur Thordarsson staffanstorp 2016-06-18 17:47
154 Christine Lundgren Staffanstorp 2016-06-18 17:50
155 Marcelo Cea Staffanstorp 2016-06-18 19:10
156 Anders Blom Staffanstorp 2016-06-18 19:55
157 Charlotte Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:57
158 Philip Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:58
159 Oscar Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:59
160 Anders Krampell Staffanstorp 2016-06-18 19:59
161 Majvi Olsson Malmö 2016-06-18 20:00
162 Ola Grönvall Staffanstorp 2016-06-18 21:59
163 Malin Gullstrand Staffanstorp 2016-06-19 08:04
164 Henrik Wahlberg Staffanstorp 2016-06-19 08:06
165 Ann Klebert Staffanstorp 2016-06-19 08:17
166 Lars-Åke Jeppsson Staffanstorp 2016-06-19 09:33
167 Kaisa Larsson Staffanstorp 2016-06-19 09:41
168 Jonas Andersson Staffanstorp 2016-06-19 10:05
169 Estelle Berg Staffanstorp 2016-06-19 10:12
170 Marie Rabelin Staffanstorp 2016-06-19 10:39
171 Fredrik Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 13:06
172 Alva Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 13:33
173 Alfred Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 14:05
174 Carina Hjertsäll Staffanstorp 2016-06-19 14:11
175 Rasmus Persson Staffanstorp 2016-06-19 14:30
176 Camilla Neilander Staffanstorp 2016-06-19 14:47
177 Jens Tornqvist Staffanstorp 2016-06-19 14:57
178 Rolf Tornqvist Staffanstorp 2016-06-19 16:08
179 Ann Bruhn Staffanstorp 2016-06-19 17:18
180 Cecilia Blomgren Staffanstorp 2016-06-19 17:24
181 Jenny Nilsson Staffanstorp 2016-06-19 17:27
182 Viktor Andersson Lund 2016-06-19 17:55
183 Eva Tibblin Staffanstorp 2016-06-19 18:48
184 Siw Larsson Staffanstorp 2016-06-19 18:56
185 Trine Clair Staffanstorp 2016-06-19 18:57
186 Jan Larsson Staffanstorp 2016-06-19 18:59
187 Jenny Andersson Staffanstorp 2016-06-19 20:08
188 Carina Björklund Staffanstorp 2016-06-19 20:19
189 Emma Almgren Staffanstorp 2016-06-19 20:19
190 Inga Kristensson Staffanstorp 2016-06-19 20:39
191 Jan-Åke Hillman Staffanstorp 2016-06-19 21:09
192 Elias Svensson Staffanstorp 2016-06-19 21:45
193 Emil Fredriksson Staffanstorp 2016-06-20 03:58
194 Nicholas Woxell Staffanstorp 2016-06-20 04:07
195 Ann-Sofie Sojka Staffanatorp 2016-06-20 04:52
196 Jens Leth Staffanstorp 2016-06-20 05:46
197 Jill Wigardt Staffanstorp 2016-06-20 06:41
198 Eva Nordfors Staffanstorp 2016-06-20 08:50
199 Maria Nilsson Staffanstorp 2016-06-20 12:17
200 Louise Waldeborn Gamming Staffanstorp 2016-06-20 13:58

Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp             Sida: 5/11 

# Namn Ort Date
201 kjell-Arne Nilsson stafanstorp 2016-06-20 14:21
202 Helene Ericsson Staffanstorp 2016-06-20 15:18
203 Annika Lundh Staffanstorp 2016-06-20 18:37
204 Henrik Warnerup Staffanstorp 2016-06-20 18:39
205 Camilla Cederholm Staffanstorp 2016-06-20 21:01
206 Tobias Karlsson Staffanstorp 2016-06-20 22:04
207 Sofie Lidborn Staffanstorp 2016-06-21 04:07
208 Fredrik Lidborn Staffanstorp 2016-06-21 05:03
209 irene Nilsson Staffanstorp 2016-06-21 05:45
210 göran hedberg staffanstorp 2016-06-21 13:55
211 birgitta hedberg staffanstorp 2016-06-21 14:10
212 Lars Andersson Staffanstorp 2016-06-21 14:44
213 Sonja och Krisrer Jonasson Staffanstorp 2016-06-21 16:42
214 Thomas Eiman Staffanstorp 2016-06-21 18:00
215 Kay Lindblad Staffanstorp 2016-06-21 20:37
216 Anna Engström Staffanstorp 2016-06-22 06:10
217 Anna-Greta Nord Staffanstorp 2016-06-22 06:39
218 Jörgen Fredriksson staffanstorp 2016-06-22 16:04
219 Lena Nebrelius Staffanstorp 2016-06-22 16:15
220 Jörn Nebrelius Staffanstorp 2016-06-22 16:17
221 Fredrik Liedberg Staffanstorp 2016-06-22 17:12
222 Ari Sami Staffanstorp 2016-06-22 20:20
223 Hans Konstenius Staffanstorp 2016-06-23 07:49
224 Carin Nilsson Staffanstorp 2016-06-23 08:45
225 Susanne Ramberg Staffanstorp 2016-06-23 14:00
226 Jessica Norrman Staffanstorp 2016-06-23 17:18
227 Erland Norrman Staffanstorp 2016-06-23 17:19
228 Sofia Åströ Staffanstorp 2016-06-23 21:54
229 Fjola Adelsteinsdottir Staffanstorp 2016-06-24 08:42
230 Michael Embrand Staffanstorp 2016-06-24 09:57
231 Johan Backman Staffanstorp 2016-06-24 13:16
232 Dan Blomstergren Staffanstorp 2016-06-24 18:30
233 Maria Fransson Staffanstorp 2016-06-25 07:36
234 Fanny Hansson Staffanstorp 2016-06-25 23:26
235 Jane Sjölin Hjärup 2016-06-26 04:58
236 Ann-Charlotte Aronsson Staffanstorp. 2016-06-26 07:05
237 Ingrid Nilsson Staffanstorp 2016-06-26 08:03
238 Helle Jörgensen Kyrkhult 2016-06-26 08:12
239 danielle marn staffanstorp 2016-06-26 18:15
240 Linus Jacobson Hjärup 2016-06-27 04:58
241 Britt Marie Jensen Staffanstorp 2016-06-27 10:17
242 Johan Lang Staffanstorp 2016-06-27 12:11
243 Lina Ferhm Lund 2016-06-27 14:41
244 Göran Asplund Staffanstorp 2016-06-27 14:46
245 Carina Nilsson Staffanstorp 2016-06-27 15:29
246 Patrik Stridh Staffanstorp 2016-06-27 18:52
247 Sandra Manshed Staffanstorp 2016-06-27 19:37
248 Ramona Lindholm Staffanstorp 2016-06-28 04:53
249 Annette Grant Staffanstorp 2016-06-28 05:28
250 cecilia björkander staffanstorp 2016-06-28 10:44
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251 Hans-Åke Åkesson Staffanstorp 2016-06-28 11:12
252 christina Widmark Staffanstorp 2016-06-28 14:23
253 Leif Widmark Staffanstorp 2016-06-28 14:26
254 Bo Borg Staffanstorp 2016-06-28 15:46
255 Elsbritt Borg Staffanstorp 2016-06-28 15:52
256 Sofia Thulin Staffanstorp 2016-06-28 16:48
257 Annika Lindskog Staffanstorp 2016-06-28 17:46
258 Patricia Mattsson Staffanstorp 2016-06-28 19:31
259 Mikaela Schell Staffanstorp 2016-06-28 19:38
260 Karin Toryd Staffanstorp 2016-06-28 19:38
261 Johanna Drexler Staffanstorp 2016-06-28 19:39
262 Britt-Marie Kock STAFFANSTORP 2016-06-28 19:53
263 Marcus Rosenkvist Staffanstorp 2016-06-28 20:36
264 Elisabeth Falk Malmö 2016-06-28 20:52
265 Per Berg Staffanstorp 2016-06-28 20:53
266 Annika Andersson Staffanstorp 2016-06-28 21:02
267 Marianne Grevendahl Staffanstorp 2016-06-28 21:10
268 Camilla Sandén Staffanstorp 2016-06-28 21:45
269 Raili Pikkusaari Hjärup 2016-06-28 23:31
270 Maria Olsson Staffanstorp 2016-06-29 03:20
271 Rolf Olsson Staffanstorp 2016-06-29 03:22
272 Lena Göransson Staffanstorp 2016-06-29 05:11
273 Anna Landgren Staffanstorp 2016-06-29 07:37
274 jimmy persson staffanstorp 2016-06-29 07:46
275 Hanna Malm Staffanstorp 2016-06-29 09:19
276 Jessica Von T Staffanstorp 2016-06-29 20:02
277 Emelie Åhström Staffanstorp 2016-06-29 23:26
278 Tomas Persson Staffanstorp 2016-07-03 16:15
279 Bobbi Pogar Staffanstorp 2016-07-03 21:43
280 Håkan Kongshöj Staffanstorp 2016-07-04 20:46
281 Elin Kongshöj Staffanstorp 2016-07-04 20:48
282 Simon Kongshöj Staffanstorp 2016-07-04 20:51
283 Maj-Britt Göransson Staffanstorp 2016-07-04 20:52
284 Bernt Bankemo Staffanstorp 2016-07-05 00:44
285 Mats Karlsson Staffanstorp 2016-07-06 08:43
286 Amelie Holmgren Staffanstorp 2016-07-06 12:11
287 Veronica Lang Haxenius Staffanstorp 2016-07-06 12:28
288 Eva Elgan Staffanstorp 2016-07-06 12:28
289 Irene Dahlquist Staffanstorp 2016-07-06 12:29
290 Moa Nilsson Staffanstorp 2016-07-06 12:31
291 Eva-Lena Andersson Staffanstorp 2016-07-06 13:09
292 Cecilia Wickström Linköping 2016-07-06 20:22
293 AMANDA Johansson Staffanstorp 2016-07-06 20:52
294 Josefin Jonälven Staffanstorp 2016-07-06 20:53
295 Marie Bromée Staffanstorp 2016-07-06 21:27
296 Rami Baitty Staffanstorp 2016-07-06 21:42
297 Sandra Persson Staffanstorp 2016-07-06 22:12
298 Sylwia Kwasnieska Staffanstorp 2016-07-06 22:34
299 Lovisa Johönnudottir Staffanstorp 2016-07-07 00:47
300 birgitta stene staffanstorp 2016-07-07 09:55
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301 Andreas Kvist Staffanstorp 2016-07-07 19:57
302 Marja Persson Staffanstorp 2016-07-08 15:53
303 Henrik Persson Staffanstorp 2016-07-08 16:50
304 Gull-Britt -Arne Ljungberg Staffanstorp 2016-07-11 07:29
305 Sonja Jonasson Staffanstorp 2016-07-11 17:34
306 Klas Henriksson Staffanstorp 2016-07-11 18:28
307 Anneli JonssonBlad Staffanstorp 2016-07-11 18:34
308 Tommie Blad Staffanstorp 2016-07-11 18:36
309 lars hansson staffanstorp 2016-07-12 08:08
310 karin hansson staffanstorp 2016-07-12 08:10
311 Margareta Elleström Staffanstorp 2016-07-13 17:03
312 Inga Persson Staffanstorp 2016-07-14 12:19
313 Lotta Persson Staffanstorp 2016-07-14 12:23
314 Vivi Olofsson Åkerlyckan 22 2016-07-20 08:23
315 Lisbeth Knutsson Staffanstorp 2016-07-20 09:10
316 Ronny Knutsson Staffanstorp 2016-07-20 09:38
317 Ann-Charlotte Jonälven Staffanstorp 2016-07-20 20:14
318 Helen Svensson Staffanstorp 2016-07-20 20:22
319 Maria Ohlsson Staffanstorp 2016-07-20 20:29
320 Marianne Skiöld Staffanstorp 2016-07-20 20:38
321 Daniel Rabelin Staffanstorp 2016-07-20 20:53
322 Alvin Holmgren Staffanstorp 2016-07-20 20:58
323 Anna Lundquist Staffanstorp 2016-07-20 21:16
324 Cecilia Henriques Staffanstorp 2016-07-21 04:14
325 Torbjörn Carlsson Staffanstorp 2016-07-21 05:48
326 Monica Holmqvist Staffanstorp 2016-07-21 06:32
327 Angelina Nilsson Staffanstorp 2016-07-21 06:53
328 Daniel Persson Staffanstorp 2016-07-21 07:35
329 Karin Jönsson Staffanstorp 2016-07-21 07:41
330 Margrét Hjartardottir Staffanstorp 2016-07-21 07:54
331 Kristoffer Gunnarsson Staffanstorp 2016-07-26 23:32
332 Liv Pelinder Skåne 2016-07-31 06:08
333 Caroline Persson Staffanstorp 2016-07-31 06:22
334 Jeanette Moreau Staffanstorp 2016-07-31 06:36
335 Sandra Gaudin Gonzalez Staffanstorp 2016-07-31 06:41
336 Bo Johansson Staffanstorp 2016-07-31 06:47
337 Carin Senntorp Staffanstorp 2016-07-31 07:25
338 Laila Lundberg Staffanstorp 2016-07-31 07:29
339 Cecilia Rosensvärd Staffanstorp 2016-07-31 07:37
340 Christer Rosberg Staffanstorp 2016-07-31 07:46
341 Alexander Malmqvist Staffanstorp 2016-07-31 08:05
342 Rickard Johansson Staffanstorp 2016-07-31 08:07
343 Mats Olsson Staffanstorp 2016-07-31 08:36
344 Johanna Schultz Staffanstorp 2016-07-31 09:41
345 Christer Bruhn Staffanstorp 2016-07-31 12:41
346 Lis-Beth Möller Staffanstorp 2016-07-31 14:14
347 Nitsa Kazemifar Staffanstorp 2016-07-31 17:58
348 Sabina Ekblad Staffanstorp 2016-07-31 19:36
349 Linda Parti westerberg Staffanstorp 2016-07-31 19:50
350 Nicki Friberg Hvalsum Staffanstorp 2016-08-01 02:46
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351 Pia Gustafsson Staffanstorp 2016-08-01 05:42
352 Sofi Nilsson Anderslöv 2016-08-01 12:25
353 Birgitta Edlund Staffanstorp 2016-08-01 13:11
354 Magnus Edlund Staffanstorp 2016-08-01 13:13
355 Liselott Karlsson Malmö 2016-08-01 19:52
356 Erik Mattsson Staffanstorp 2016-08-01 22:20
357 Kristina Larsson Staffanstorp 2016-08-02 08:01
358 Lena Fredriksson Staffanstorp 2016-08-02 19:12
359 Gabriela Petre Broman Staffanstorp 2016-08-02 19:56
360 Rolf Holmquist Staffanstorp 2016-08-03 05:19
361 Christina Gullstrand Staffanstorp 2016-08-03 05:33
362 Kenneth Cederfell Staffanstorp 2016-08-03 06:40
363 Eva Krets Staffanstorp 2016-08-03 07:00
364 Peter Åström Staffanstorp 2016-08-03 07:35
365 Kerstin Åström Staffanstorp 2016-08-03 07:40
366 Stefan Qvick Staffanstorp 2016-08-03 08:29
367 Nadine Sjögren STAFFANSTORP 2016-08-03 08:50
368 Pierre Andersson STAFFANSTORP 2016-08-03 08:53
369 Gösta Ivarsson Staffanstorp 2016-08-03 10:52
370 Birgitta Ivarsson Staffanstorp 2016-08-03 10:53
371 Kerstin Holmquist Staffanstorp 2016-08-03 11:38
372 Anita /Sven Bonder Staffanstorp 2016-08-03 11:41
373 lars olsson staffanstorp 2016-08-03 12:46
374 Daniel Schalén Staffanstorp 2016-08-03 13:15
375 Sofie Schalén Staffanstorp 2016-08-03 13:17
376 Birgitta Ekdahl Staffanstorp 2016-08-03 13:53
377 Mona Nilsson Staffanstorp 2016-08-03 13:55
378 Irene Hokfelt Staffanstorp 2016-08-03 13:58
379 Bo Jönsson Staffanstorp 2016-08-03 14:13
380 Gert Hellström Staffanstorp 2016-08-03 14:14
381 Anders Tullberg Staffanstorp 2016-08-03 14:40
382 Jessica Kronsell Staffanstorp 2016-08-03 14:49
383 Tomas Abrahamsson Staffanstorp 2016-08-03 16:29
384 Berit Schannong Staffanstorp 2016-08-03 16:37
385 Lars-Göran Lindelöf Staffanstorp 2016-08-03 16:58
386 Agnieszka Lindelöf Staffanstorp 2016-08-03 17:00
387 Göran Bengtsson Staffanstorp 2016-08-03 17:05
388 Elin Bengtsson Staffanstorp 2016-08-03 17:10
389 Wilhelm Schalén Staffanstorp 2016-08-03 17:42
390 Anna Schalén Staffanstorp 2016-08-03 17:44
391 Mikael Grönkvist Staffanstorp 2016-08-03 18:07
392 Daniel Lyhagen Staffanstorp 2016-08-03 18:35
393 Anders Holm Staffanstorp 2016-08-03 19:34
394 Ingegerd Forsberg Holm Staffanstorp 2016-08-03 19:35
395 Krystyna Johansson Staffanstorp 2016-08-03 20:00
396 Mary Hellström Staffanstorp 2016-08-04 06:35
397 Magnus Karlsson Staffanstorp 2016-08-04 07:12
398 Charlotte Ohlsson Staffanstorp 2016-08-04 07:54
399 Kerstin Jacobs Staffanstorp 2016-08-04 08:53
400 Leif Ivarsson Staffanstorp 2016-08-04 08:55
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351 Pia Gustafsson Staffanstorp 2016-08-01 05:42
352 Sofi Nilsson Anderslöv 2016-08-01 12:25
353 Birgitta Edlund Staffanstorp 2016-08-01 13:11
354 Magnus Edlund Staffanstorp 2016-08-01 13:13
355 Liselott Karlsson Malmö 2016-08-01 19:52
356 Erik Mattsson Staffanstorp 2016-08-01 22:20
357 Kristina Larsson Staffanstorp 2016-08-02 08:01
358 Lena Fredriksson Staffanstorp 2016-08-02 19:12
359 Gabriela Petre Broman Staffanstorp 2016-08-02 19:56
360 Rolf Holmquist Staffanstorp 2016-08-03 05:19
361 Christina Gullstrand Staffanstorp 2016-08-03 05:33
362 Kenneth Cederfell Staffanstorp 2016-08-03 06:40
363 Eva Krets Staffanstorp 2016-08-03 07:00
364 Peter Åström Staffanstorp 2016-08-03 07:35
365 Kerstin Åström Staffanstorp 2016-08-03 07:40
366 Stefan Qvick Staffanstorp 2016-08-03 08:29
367 Nadine Sjögren STAFFANSTORP 2016-08-03 08:50
368 Pierre Andersson STAFFANSTORP 2016-08-03 08:53
369 Gösta Ivarsson Staffanstorp 2016-08-03 10:52
370 Birgitta Ivarsson Staffanstorp 2016-08-03 10:53
371 Kerstin Holmquist Staffanstorp 2016-08-03 11:38
372 Anita /Sven Bonder Staffanstorp 2016-08-03 11:41
373 lars olsson staffanstorp 2016-08-03 12:46
374 Daniel Schalén Staffanstorp 2016-08-03 13:15
375 Sofie Schalén Staffanstorp 2016-08-03 13:17
376 Birgitta Ekdahl Staffanstorp 2016-08-03 13:53
377 Mona Nilsson Staffanstorp 2016-08-03 13:55
378 Irene Hokfelt Staffanstorp 2016-08-03 13:58
379 Bo Jönsson Staffanstorp 2016-08-03 14:13
380 Gert Hellström Staffanstorp 2016-08-03 14:14
381 Anders Tullberg Staffanstorp 2016-08-03 14:40
382 Jessica Kronsell Staffanstorp 2016-08-03 14:49
383 Tomas Abrahamsson Staffanstorp 2016-08-03 16:29
384 Berit Schannong Staffanstorp 2016-08-03 16:37
385 Lars-Göran Lindelöf Staffanstorp 2016-08-03 16:58
386 Agnieszka Lindelöf Staffanstorp 2016-08-03 17:00
387 Göran Bengtsson Staffanstorp 2016-08-03 17:05
388 Elin Bengtsson Staffanstorp 2016-08-03 17:10
389 Wilhelm Schalén Staffanstorp 2016-08-03 17:42
390 Anna Schalén Staffanstorp 2016-08-03 17:44
391 Mikael Grönkvist Staffanstorp 2016-08-03 18:07
392 Daniel Lyhagen Staffanstorp 2016-08-03 18:35
393 Anders Holm Staffanstorp 2016-08-03 19:34
394 Ingegerd Forsberg Holm Staffanstorp 2016-08-03 19:35
395 Krystyna Johansson Staffanstorp 2016-08-03 20:00
396 Mary Hellström Staffanstorp 2016-08-04 06:35
397 Magnus Karlsson Staffanstorp 2016-08-04 07:12
398 Charlotte Ohlsson Staffanstorp 2016-08-04 07:54
399 Kerstin Jacobs Staffanstorp 2016-08-04 08:53
400 Leif Ivarsson Staffanstorp 2016-08-04 08:55

Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp             Sida: 9/11 

# Namn Ort Date
401 Monica Tullberg Staffanstorp 2016-08-04 10:08
402 Timiann Olsen Skåne 2016-08-04 10:21
403 gunnar lindell staffanstorp 2016-08-04 10:45
404 siw lindell staffanstorp 2016-08-04 10:47
405 Patrik Andersson Staffanstorp 2016-08-04 11:03
406 camilla stoltz Staffanstorp 2016-08-04 11:04
407 my Andersson Staffanstorp 2016-08-04 11:06
408 Robert Talik Staffanstorp 2016-08-04 11:25
409 Krystyna Talik Staffanstorp 2016-08-04 11:25
410 Fredrik Widmark Veberöd 2016-08-04 13:40
411 Cecilia Cavallin Staffanstorp 2016-08-04 15:14
412 maj jönsson staffanstorp 2016-08-04 15:47
413 Thore Nilsson Staffanstorp 2016-08-04 16:20
414 Lars-Göran Heideman Staffanstorp 2016-08-04 17:18
415 Barbro Heideman Staffanstorp 2016-08-04 17:19
416 Jonas Heideman Staffanstorp 2016-08-04 17:24
417 Ulrika Heideman Staffanstorp 2016-08-04 17:27
418 Agneta Bendroth staffanstorp 2016-08-04 17:30
419 Thomas Bendroth Staffanstorp 2016-08-04 17:33
420 Tord Sundberg 24538 Staffanstorp 2016-08-04 19:19
421 Ingrid Sundberg 245 38 Staffanstorp 2016-08-04 19:24
422 Eva Borg Staffanstorp 2016-08-04 20:17
423 Matts Borg Staffanstorp 2016-08-04 20:18
424 Jonny Nilsson Staffanstorp 2016-08-04 20:53
425 Jessica Svensson Staffanstorp 2016-08-05 05:04
426 Ola Alm Staffanstorp 2016-08-05 05:34
427 Lisbeth Hovrell Staffanstorp 2016-08-05 05:51
428 Andreas Huss Staffanstorp 2016-08-05 05:53
429 Lotta Kanter Staffanstorp 2016-08-05 06:42
430 Åsa Huss Staffanstorp 2016-08-05 06:47
431 Mia Schultz Staffanstorp 2016-08-05 06:57
432 Stig-Bertil Jönsson Staffanstorp 2016-08-05 07:53
433 Britt Jönsson Staffanstorp 2016-08-05 08:03
434 Ingvar Wennerlund Staffanstorp 2016-08-05 08:49
435 Einar Saevarsson Staffanstorp 2016-08-05 11:29
436 Gunnar Hokfelt Staffanstorp 2016-08-05 12:51
437 Katarina Ekblad Staffanstorp 2016-08-05 13:05
438 Jörgen Persson Staffanstorp 2016-08-05 19:27
439 Malin Adler Staffanstorp 2016-08-05 21:45
440 Emelie Rasmusson Staffanstorp 2016-08-06 06:22
441 Asdis Svavarsdottir Persson Staffanstorp 2016-08-06 12:29
442 Heinz o Bodil Haryd Staffanstorp 2016-08-06 14:12
443 Therese Ohlsson Staffanstorp 2016-08-06 21:39
444 Jessika Remgard Staffanstorp 2016-08-07 00:12
445 Thomas Remgard Staffanstorp 2016-08-07 09:56
446 Inga Persson Staffanstorp 2016-08-07 17:33
447 Lars-Göran Ellhult Staffanstorp 2016-08-07 17:40
448 Susanne Berndtros Staffanstorp 2016-08-07 19:05
449 Sven Berndtros Staffanstorp 2016-08-07 19:07
450 Christel Mårtensson Staffanstorp 2016-08-07 20:07
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451 Lovisa Åberg Staffanstorp 2016-08-07 21:35
452 Leif Magnusson Staffanstorp 2016-08-08 07:57
453 Gull-Britt Nilsson Staffanstorp 2016-08-08 08:57
454 Lars Johnsson Staffanstorp 2016-08-08 11:56
455 Christina Nilzén Staffanstorp 2016-08-08 14:20
456 Paul Schannong Staffanstorp 2016-08-08 15:00
457 Lise-Lotte Prumell Staffanstorp 2016-08-08 18:05
458 Marcus Prumell Staffanstorp 2016-08-08 18:09
459 Ergjan Gjigolli Staffanstorp 2016-08-08 21:03
460 Margareth Hansson Staffanstorp 2016-08-09 07:36
461 Peter Boman Staffanstrop 2016-08-09 08:50
462 Birgitta och Rune Nagelius Staffanstorp 2016-08-09 08:54
463 roland jansson staffanstorp 2016-08-09 13:56
464 ulla jansson staffanstorp 2016-08-09 13:57
465 Gabriel Nilsson Staffanstorp (snart igen) 2016-08-09 15:21
466 Gunnar Atterholm Staffanstorp 2016-08-10 14:08
467 Olof Bååth Staffanstorp 2016-08-12 18:03
468 Annika Mårtensson Staffanstorp 2016-08-12 18:04
469 Maj-Britt Nilsson Staffanstorp 2016-08-13 10:17
470 Arezo Aminpor Staffanstorp 2016-08-13 10:23
471 Zohreh Alavi Staffanstorp 2016-08-13 10:36
472 Marjan Falahatdoost Staffanstorp 2016-08-13 14:55
473 Ulrika Arndorw Staffanstorp 2016-08-13 17:56
474 Per Ove Kjellborn Staffanstorp 2016-08-13 19:10
475 Mats Nordfors Staffanstorp 2016-08-13 19:57
476 Emily Persson Staffanstorp 2016-08-14 06:04
477 Åsa Hansson Staffanstorp 2016-08-14 16:33
478 Gertrud Larsson Staffanstorp 2016-08-15 17:44
479 Roland Cronholm Staffansyotp 2016-08-15 17:48
480 Maria Aspegren Staffanstorp 2016-08-15 22:28
481 Lars Schölin Staffanstorp 2016-08-15 22:30
482 Margareta Schölin Staffanstorp 2016-08-15 22:34
483 Eva och Lennart Fredriksson Staffanstorp 2016-08-16 15:13
484 Bo Malmberg Staffanstorp 2016-08-18 08:27
485 Majlis Malmberg Staffanstorp 2016-08-18 09:41
486 Bjerne Persson Staffanstorp 2016-08-18 10:43
487 Bååth Olof Staffanstorp 2016-08-18 12:54
488 Vincent Krill staffanstorp 2016-08-18 18:36
489 Maria Brink Staffanstorp 2016-08-18 19:47
490 Ilga Eek Staffanstorp 2016-08-19 08:31
491 Hans-Olof Hansson Staffanstorp 2016-08-19 12:39
492 Anita Norling Hansson Staffanstorp 2016-08-19 12:42
493 Joakim Nilsson Staffanstorp 2016-08-19 18:34
494 Mikael Ekelund Staffanstorp 2016-08-20 06:49
495 Lennie Nilsson Staffanstorp 2016-08-20 11:22
496 Sara Nilsson Staffanstorp 2016-08-20 12:11
497 Marie-Louise Andersson Staffanstorp 2016-08-21 12:18
498 Gun Björklund Staffanstorp 2016-08-21 13:28
499 SVEN BJÖRKLUND STAFFANSTORP 2016-08-21 13:40
500 luci bengtsson staffanstorp 2016-08-22 08:42
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501 kent bengtsson staffanstorp 2016-08-22 08:43
502 Pernilla Andersson Furulund 2016-08-22 16:27
503 Lena Andersson Staffanstorp 2016-08-22 16:35
504 Kristina Ekberg Staffanstorp 2016-08-22 17:22
505 Daniel Nilsson uppväxt i Staffanstorp 2016-08-22 21:10
506 Alvar Pålsson Staffanstorp 2016-08-23 07:53
507 Lisbet Sandell Staffanstorp 2016-08-23 07:55
508 robert persson staffanstorp 2016-08-23 08:20
509 Mikael Nilsson Hjärup 2016-08-23 11:58
510 Frida Werstroh Staffanstorp 2016-08-23 19:47
511 Tommie Ström Staffanstorp 2016-08-24 07:29
512 Madeleine Grahndin Staffanstorp 2016-08-24 07:47
513 Julie Orlov Staffanstorp 2016-08-29 19:20
514 Katarina Löhmus Staffanstorp 2016-08-29 19:22
515 Petra Hansson Staffanstorp 2016-08-29 19:24
516 Patricia Andersson Staffanstorp 2016-08-29 19:29
517 Jörgen Nilsson Staffanstorp 2016-08-29 19:32
518 Björn Lindahl Staffanstorp 2016-08-29 19:33
519 Pernilla Kvist Staffanstorp 2016-08-29 20:33
520 Ola Blomgren Staffanstorp 2016-08-29 21:28
521 Roland Wihlborg Staffanstorp 2016-08-30 04:27
522 Eva Gullberg Staffanstorp 2016-08-30 05:29
523 Sofia Rönnberg Staffanstorp 2016-08-30 09:03
524 Anna Lihdén Staffanstorp 2016-08-30 13:05
525 Elin Gustafsson Staffanstorp 2016-08-30 18:04
526 Robert Gullstrand Staffanstorp 2016-09-01 03:57
527 Tim Johansson Staffanstorp 2016-09-01 03:58
528 Henrik Lundgren Staffanstorp 2016-09-01 21:00
529 Bengt Kjellberg Staffanstorp 2016-09-02 08:47
530 Katarina Kvist Staffanstorp 2016-09-02 14:57
531 Andreas Persson Staffanstorp 2016-09-03 22:29
532 Hans Månsson Staffanstorp 2016-09-04 11:10
533 Lena Månsson Staffanstorp 2016-09-04 11:11
534 Markus Månsson Staffanstorp 2016-09-04 11:11
535 Gun Strandberg Staffanstorp 2016-09-04 11:13
536 Benny Strandberg Staffanstorp 2016-09-04 11:13
537 Ingrid Thulin Staffanstorp 2016-09-04 11:14
538 Karin Rehn Staffanstorp 2016-09-04 11:15
539 Karin Hansson Staffanstorp 2016-09-04 11:15
540 Lars Hansson Staffanstorp 2016-09-04 11:16
541 Agneta Benderoth Staffanstorp 2016-09-04 11:16
542 Thomas Benderoth Staffanstorp 2016-09-04 11:17
543 Magnus Waldeborn Staffanstorp 2016-09-04 11:17


