
 

 

 

 

Liberalerna i Staffanstorp - Motion 

 

Dags att utveckla grusplanen vid Åttevägen 
  

Planeringen av ytorna runt det tänkta nya området runt Åttevägen har gått i 
stå, då bebyggelsen dröjer. Vi har viss förståelse för det, då det handlar om 
överklaganden som vi i nuläget inte vet var de landar. Vilket i sin tur kan 
komma att påverka hur man bör utforma dessa ytor. Samtidigt menar vi att 
kommunen inte bara kan lämna områdena helt åt sitt öde, utan måste göra 
något vettigt av grusplanen på gamla IP redan nu. 

Grusplanen har agerat tillfällig adress åt förskolan Åkervindan under längre tid 

än beräknat, men när lokalerna vid Uppåkraskolan står färdiga kommer de att 

flytta.  

Vi tycker därför det är dags att utveckla grusplanen nu. 

Vi har under många år lyssnat av vad Hjärupsborna saknar och vilka orosmoln 

som finns i samband med bebyggelsen av Åttevägen. Förbindelsen grusplanen 

skapar mellan skolorna är viktig att ta tillvara. Skolorna har behov av bra ytor 

för idrott och andra ämnen, såväl som ett grönare komplement till befintliga 

skolgårdar. Detta gör Hjärups samtliga skolor och närliggande förskolor till 

viktiga kravställare i processen. 

Att stimulera såväl barn som vuxna till rörelse är viktigt, med en genomtänkt 

infrastruktur för gående och cyklister har grusplanen potential att förbinda det 

gångstråk som växer fram från Stallvägen upp genom Nya Parken och ner till 

Lommavägen igen. När GC-vägen längs Lommavägen blir verklighet kommer 

en fantastisk slinga för löpning och promenader finnas även i Hjärup. Givetvis 

menar vi att grusplanen ska innehålla andra stimuli för rörelse, och ser gärna att 

man bygger ihop det ‘möblemang’ som planeras till en parcour-bana.  

Vi vill också att ytan ska vara attraktiv för ögat och själen, en grön lunga och 

ögonfröjd för de punkthus som ska byggas och en fortsättning på den Nya 

Parken in i Hjärups gamla centrum. 

Med anledning av detta föreslår vi 

 

● att Staffanstorps kommun i samverkan med skolorna inleder 

utvecklingsarbetet med grusplanen på Hjärups Gamla IP och avsätter 

resurser för genomförandet i budget 2020. 

 

För Liberalerna i Staffanstorp, 2019-03-27 
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