Vägen mot Lomma
Det har i alla tider funnits en väg genom Hjärup
till Lomma. På 1000-talet var det sannolikt så att
trupper som då fanns i området kring Uppåkra
gick genom Hjärup till Lomma varifrån de
skeppades ut i världen och dit de anlände efter
sina härjningståg. Att det fanns vikingar i
området anses runstenen vid Stenshögs gård
vara ett belägg för.

Kartan nedan är från år 1800 och visar hur
grusvägen till Lomma gick genom Hjärup.
Vägarna finns helt eller delvis kvar och de
nuvarande namnen anges med grön text.

År 1952 inkorporerades Hjärup med
Staffanstorp vars plan visade sig vara att
omvandla byn från ett jordbrukssamhälle till en
by med bostäder och främst villor.

snäva att långa fordon inte kunde komma runt i
svängarna utan att en person manuellt vred
hjulen på släpet.

Det var 353 invånare i byn år 1960 och nu
byggdes de första villaområden i Skånebyn och i
området väster om Åttevägen.
År 1962 startade Skånska Cementgjuteriet (SCG)
en elementfabrik väster om järnvägen. Det
innebar att stora och tungt lastade fordon som
skulle snirkla sig genom byn med råvaror till
fabriken och leveransklara produkter ut från
fabriken. Folk var vana vid att det gick
jordbruksmaskiner genom byn och inga större
protester riktades mot de tunga transporterna.
Lommavägen hade asfalterats men hos SCG var
de inte nöjda. Det fanns svängar som var så

Kartan är från perioden före enskiftet då alla
gårdarna fanns samlade inne i byn.

Utbyggnaden gjorde att antalet invånare ökade
till 724 år 1965. År 1970 gick vägen som på
bilden nedan och hade gjort så i mer än 175 år.
Järnvägsövergången var obevakad.
På bilden syns också var gårdarna hade fått sin
plats efter enskiften år 1811.
Så länge som byn var självständig var det
bygemenskapen som ansvarade för vägarnas
underhåll och snöröjning. Efter enskiftet flyttade
Coyetgården till sin nuvarande plats och byggde
en egen väg från Lundavägen och förhandlade
bort sin del av ansvaret för vägunderhållet inne i
byn. År 1856 kom järnvägen som delade byn.

År 1970 var vi 1 208 invånare och den planerade
utbyggnaden fortsatte. Detta, och SCG:s
kravliknande önskemål om en ny vägsträckning
av Lommavägen, gjorde att det blev en
ombyggnad något år in på 1970-talet. På bilden
nedan kan ses hur vägen, istället för att vika av

till Hjärupsvägen, fortsatte enligt de blå
prickarna, via Fredriksväg till Stallvägen.
Fortfarande passerades järnvägen på samma
plats som tidigare. Den obevakade övergången
hade ännu inte ändrats till en bevakad.

På 1997 gjordes ännu en förändring.
Lommavägen gick, enligt de svarta prickarna,
helt utanför bebyggelsen och genom en tunnel
under järnvägen. Genom tunneln fanns också en

gång- och cykelbana som gick från
Banvallsvägen till Ynglingavägen och vidare mot
Lomma. Järnvägsövergången vid Stallvägen
stängdes.

Marken för både den första och andra
ombyggnaden av vägen ägdes av Hjärups gård.
När första ombyggnaden togs i bruk ansåg
Henry Hansson, som ägde Hjärups gård, att
bilarna körde för fort och ville att tillåten
hastighet skulle sänkas. Men han fick ”Nej”.
Senare blev tillåten hastighet 50 på sträckan från
Hjärupsvägen till omedelbart efter Fredriksväg.

det dock regeln som skulle gälla.
Resultatet blev att de flesta som bor i byn
respekterade hastighetsgränsen 40.
Chaufförerna, när de bekantat sig med vägen,
om de inte tryckte gaspedalen i botten direkt
efter rondellen så tryckte de så att de flesta var
uppe i minst 70 när den skylten passerades.
Dessa fordon orsakade i den hastigheten kraftigt
buller och att husen närmast vägen vibrerade när
de ofta tungt lastade fordonen passerade. Bilar
som skulle till Lundavägen höll omkring 70 fram
till 40-skylten och började då bromsa sig ner till
en lagom hastighet för att passera rondellen.
Olägenheterna påtalades men inget förändrades.

År 2018 ändrades hastighetsgränserna i
kommunen så att om inget annat angavs var nya
fartgränsen 40. En sådan skylt placerades vid
infarten till
Lommavägen.
Samtidigt med den
ändringen sattes en
ny skylt upp intill
Hjärupsvägen. Där
angavs att ”här
upphör Hjärup”
och att den tillåtna
hastigheten ändrats
till 70 på hela
sträckan mot Lomma. Det kan vara en
tillfällighet att detta kom samtidigt som arbetet
med 4-spår intensifierats och att behovet av
transporter då också ökade. Det blev protester
mot både ”Hjärup upphör” och att den tillåtna
hastigheten blev 70. Myndigheten åberopar en
regel som de titt som tätt gör avkall från. Här var

I samband med projektet 4-spår, som startade
2018 och som beräknas vara klart 2023, får
Lommavägen igen en ny sträckning. Arbetet
med vägbanorna öster och väster om järnvägen
påbörjades 2020. En gång- och cykelbana skall
också rymmas på bron och enligt bilden skall
den gå under Banvallsvägen. Det kommer att
dröja innan bron som skall gå över järnvägen blir
klar. Linjerna som är ritade vinkelrät mot vägen
är vallar och byggs det på det sättet kommer
sannolikt husen på Stallvägen inte att förlora den
fria sikten mot Åkarp.
Text och bilder kommer att kompletteras när
vägen tagits i bruk.
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