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Synpunkter på detaljplaner för stambanans utbyggnad till 4spår i Hjärup
Hjärups Byalag fasthåller fortfarande sina synpunkter som framförts vid föregående
samrådstillfälle hösten 2014 (se brev 20140907), även om Lommavägsanslutning inte är
aktuell i denna omgång.
Vi vill återigen trycka på behovet av fler parkeringsplatser än de föreslagna 53 st i anslutning
till stationen. Idag finns 55 st i direkt närhet till stationen och de är dagligen fullbelagda.
Gästparkeringar och gator (namngatorna) i anslutande villaområde är också ofta utnyttjade.
Cykelparkeringen är idag nästan alltid fullbelagd och där finns idag 200 platser och nu står
åtminstone c:a 100 cyklar utanför platserna, så 310 i framtiden låter lite. Samtliga finns i dag
på den östra sidan. Vi undrar om planerade cykelparkeringar kommer att placeras på båda
sidor om järnvägen? Den gräsbevuxna trekanten vid Banvallsvägen i höjd med Ingris väg har
nämnts. De närboende undrar om det blir de så.
Vi måste kalkylera med att Hjärup för närvarande byggs ut i rask takt med hus belägna på allt
längre avstånd från stationen. Det är ju stationen som är en av Hjärups attraktionspunkter
attraktivt och då gäller det att man kan lämna bil eller cykel i anslutning till stationen.
Vi vill också betona vikten av helhetssynen på gång och cykelstråken i Hjärup. Det är idag
stor belastning morgon och kväll på de befintliga så det är viktigt att man funderar på om t.ex.
stationsstigen (och eventuellt centrumstigen) kommer att klara den ökade belastningen av
cyklar från de nya områdena i östra Hjärup till stationen
.
Finns det utrymme för gång
cykelbana längs hela Banvallvägen är en annan fråga. En passage från Banvallvägen till
Malenas väg får inte bli en framtida cykelväg och belasta lokalgatorna på den östra sidan.
Många undrar över planeringen av snabbcykelspåret. Denna bör också med i helhetssynen.
Trafiksäkerhetsmässigt bör Staffanstorps kommun även se över hastighetsbegränsningar och
farthinder på de kommunala vägarna i Hjärup. Detta har påpekats tidigare. Bilarna kör fort!
Hjärup den 19 oktober 2015
Malin Flankör
Ordförande Hjärups Byalag

