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Liberalerna i Staffanstorp - Motion 

 

Föreningshus/fritidsgård i Västerstad 
 
Det byggs nu en ny stadsdel, Västerstad, samt ett nytt stationsområde i Hjärup. 

Genom att låta de här förändringarna samverka så finns möjlighet att skapa ett 

nytt centrum i Hjärup. Vad skulle då kunna vara bättre än att bygga ett hus som 

inrymmer bibliotek, fritidsgård, samlingslokal, utrymmen för föreningar och 

kanske en minikonsthall. Genom att anlägga en sådan byggnad i anslutning till 

stationsområdet så möter det invånarna och besökarna till Hjärup på ett trevligt 

sätt. Kanske skulle intresset för att besöka Hjärup öka? 

 

Byggnaden skulle kunna inrymma en cafeteria där man kan köpa en fika i 

anslutning till  tågresan, bege sig medelst apostlahästarna till utgrävningen i 

Uppåkra eller flanera runt i Västerstad och Jakriborg. Med lite entreprenörstänk 

kanske det går att ordna hyrcyklar eller dylikt för transport till utgrävningen.  

 

Det finns all anledning till att anlägga en sådan byggnad i anslutning till 

stationsområdet då både Hjärup som tätort växer och intresset för Uppåkra 

ökar, inte bara lokalt utan även internationellt!  

 

Till detta lider Hjärupsborna stor brist på lokaler att hyra för privata 

arrangemang vilka med fördel skulle kunna erbjudas i denna lokal. En hög grad 

av samutnyttjande skulle kunna prägla denna satsning. Inom en snar framtid är 

vi oss 8-10 000 invånare i Hjärup. 

 

Huset bör vara modernt, klimatsmart och med de senaste tekniska lösningarna. 

Genom att via appar sköta bokning/låsning kan man ge möjlighet till 

spontanbokningar av registrerade användare,  så att man kan maximera 

användandet av lokalerna.  

 

Med anledning av detta föreslår vi 

 

● att  stadsbyggnadskontoret tar fram ett planförslag på en centralt belägen 

byggnad i anslutning till den nya stationen i Hjärup som ska rymma de 

funktioner vi föreslagit. 

 

För Liberalerna i Staffanstorp, 2019-04-01 

 

 

 

 

Björn Magnusson, Gisela Nilsson, Niklas Nettrup, Clas Andersson, Mats Flankör 
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