Till
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
Staffanstorps kommun

Planområdet fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av Hjärup 4:2,
Byalaget har vid ett tidigare skede godtagit översiktsplanen som antogs 2010 och har
därmed inga åsikter om att man planerar bostäder i detta område.
Vi värnar däremot om alla träd i området. Byalaget vill att kommunen vid upphandlingen av
entreprenören sätter som krav att man förutom bevara de två äldre ekarna, även planterar
fler nya träd i området.
Klockaregårdsvägen anses som en matargata som tål mycket trafik i kommunens
beskrivning. Byalaget har påtalat trafikfarorna ett antal gånger på denna väg där många
gångoch cykelburna människor rör sig dagligen. Då man vid byggnationen kommer öppna
upp en ny utfart på Klockargårdsvägen vill byalaget att man omgående och innan
byggnationen ser till att de åtgärder som behövs för att trafiksäkra Klockargårdsvägen görs.
Byalaget vill gärna ta del och vara delaktiga i utformningen av att trafiksäkra
Klockaregårdsvägen. Vi anser att våra åsikter är av vikt för kommunen då vi bor och rör oss i
området.
Återvinningsstation kommer försvinna från området och man har sagt att den kommer att
återupprättas längs den sk Parkallén, för Hjärup NO etapp 3. Hjärup växer och byalaget
anser att det inte kommer vara tillräckligt med att enbart ersätta stationen som finns idag. Vi
behöver fler återvinngsstationer än de som man har planer på att ersätta idag. Varför inte
bygga färre hus och integrera återvinningsstationen i det nya område? Återvinningsstationen
på Fredriksväg försvann vid byggnationen av Bonum och har idag inte ersatts med en ny.
Ett orosmoment är dagvattnet då boende i området vittnat om översvämningar Byalaget vet
att kommunen idag har planer på att kartlägga kapaciteten i dagvattennätet i hela Hjärup.
Vi vill därmed uppmärksamma er om problemet i det befintliga området. Det är viktigt att
kommunen ser över dagvattennätet före och åtgärdar de eventuella problemen innan/ under
byggnationen av de nya bostäderna.
Hjärup den 22 november 2015
Malin Flankör
Ordförande i Hjärups Byalag

