Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen

Formell protest mot planerad bebyggelse i Hjärups Bocentrum
Vi har nu tagit del av det vinnande förslaget och kan då konstatera att de synpunkter som
Byalaget i Hjärup framfört till kommunen, i skrivelse till kommunstyrelsen 071115 ang. rev
utgåva av FÖP 070602, har lämnats helt utan beaktande.
Vi finner oss därför nödsakande att formellt protestera mot det vinnande förslaget och att
avtal om försäljning skrivs med Riksbyggen baserat på detta förslag.
Våra huvudsakliga invändningar avser:
• Befintliga gröna ytorna - Scoutparken
Vår uppfattning är att det är ytters viktigt att vårda och bevara befintliga grönytor. De
gröna ytor som ryms inom exploateringsområdet är en viktig del av Hjärups karaktär
och den psykosociala miljön och nyttjas idag av så väl boende, scouter som skolbarn.
Vi vänder oss därför emot föreslagen bebyggelse i Scoutparken.
• Ingen bebyggelse över 3 vån.
I Hjärup (öster om järnvägen) finns idag ingen bebyggelse som är högre än 3 vån (2½
plan). I det liggande förslaget skall bebyggelsen vara 4 resp. 5 vån. Detta innebär att
bebyggelsen fullständigt kommer att bryter mot karaktären på Hjärups befintligt
byggelsen. De två parallella längorna med höghus kommer att framstår som en
kompakt mur mellan skolan och övrig bebyggelse. Dessutom finns en uppenbar risk
för att höghusen kommer att skugga skolgården och därmed sänka dess
rekreationsvärde för skolbarnen. Vi står således fast vid vår uppfattning att
bebyggelsen i centrum skall begränsas till högst 3 vån.
Vi beklagar att det har gått så här långt och att kommunen inte har tagit våra synpunkter i
beaktande. Samtidigt välkomnar och stödjer vi det folkliga initiativet till upprop och
namninsamling mot bebyggelse i Scoutparken som har startats av Helena Heijmink
(engagerad förälder med barn på skolan).
Vi hoppas vidare att kommunen nu skall hörsamma dessa synpunkter, som enligt vår
uppfattning har ett brett stöd bland innevånarna i Hjärup, och avstå från att ta gå vidare och
beslut om att godkänna avtalet med Riksbyggen mot liggande förslag.
Hjärup den 16 januari 2009
För Hjärups Byalag
L-G Mattisson
Vice ordförande

