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Synpunkter på Detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn

Ett väl genomarbetat förslag presenterades efter en till synes lång planeringsprocess. 

 
Hjärups Byalag anser efter diskussion och input från medlemmar i Byalagets referensgrupp att skolans
placering är bra med tanke på syftet att eliminera så mycket som möjligt av tung trafik från Gamla 
Lundavägen i den första delen av den nya gatan benämnd Parkallén. Parkallén kommer förmodligen 
att bli hårt trafikerad som genomfartsgata med en planerad anknytning till Ämnesvägn. Den nu tomma
och oplanerade ytan mellan Åretruntbyn och Hjärupslundsskolan kommer i ett senare skede också att 
generera en hel del trafik.

Genomsilningsprincipen av bostadsområdet är bra med tre utfarter mot Väståkravägen. Ett 
observandum gäller för lokalgatan mellan Väståkravägen och Parkallén som blir en genomfartsled. 
Som tidigare är Hjärups Byalag generellt sett mot genomfartstrafik med tanke på trafiksäkerhet.   

Avseende skolan är det viktigt att bygget kommer till stånd så snart som möjligt då behovet av såväl 
1- 6 skola som förskolor är stort i Hjärup. Byalaget anser också att kvarteret som är avsett för skolor 
och idrottshall bör i sin helhet sparas för kommande behov av t.ex. en högstadieskola som många 
önskat att man projekterar för redan nu.

Beträffande närheten till kraftledningen och dess skyddsavstånd, sett i ett framtida perspektiv, samt 
problem med störande ljud/buller främst från Gamla Lundavägen men även från Nya idrottsplatsen 
bör ses över ytterligare. 

Att det planteras många träd i området och längs gatorna kan hjälpa till att förstärka ”Det gröna 
Hjärup” som myntades av Hjärups Byalag redan vid starten för tio år sedan. Gröna oaser bör således 
också finnas i hela Hjärup med tanke på närhetsprincipen. Här anger forskningen 300 meter som 
avstånd för såväl barn som äldre. 

Den Nya parken kommer att bli viktig för rekreation och utevistelse. Detta går Hjärups Byalag dock 
inte närmare in på i denna skrivelse förutom att Byalaget ser det som ytterst angeläget att 
anläggningsarbetet påbörjas snarast. Det tar lång tid att få till stånd fina grönytor med busk- och 
trädplanteringar.  Tills denna park kan tas i anspråk föreslår Byalaget att gamla idrottsplatsen 
underhålls och sparas från nybyggnation, som varierad grönyta utifrån den utlovade principen att inget
ska tas bort förrän det ersatts med något nytt.  
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