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Affärsområdet ”Trekanten” vid Väståkravägen. 

 

I anslutning till Hjärups Byalags årsmöte fick affärskonsulten Per Sköld och entreprenören 

Mårten Mårtensson möjlighet att presentera sina planer och tankar om att uppföra en större 

livsmedelsbutik med tillhörande möjligheter till kompletterande service- och sportfunktioner, 

i del av NO Hjärup i det s.k. Trekantsområdet som begränsas av kraftledningen, 

Väståkravägen och Gamla Lundavägen. 

 

Utökad service för Hjärupsborna har under många år stått på önskelistan och hälsas med 

glädje och tillfredsställelse av de flesta invånarna. 

 

Den stora gården, Uppåkra gård, på andra sidan om Väståkravägen har dessutom nyligen 

renoverats och den fula ladan som låg där bredvid har rivits. Gården utgör nu ett synligt och 

vackert kulturminnesmärke, typiskt för Skåne och bör därför inte skymmas av några nya 

”butikslador”. 

 

Eventuellt nya byggnader på platsen bör anpassas på ett miljö-, arkitektoniskt-, 

byggnadsutformnings- och placeringsmässigt rätt sätt, så de passar in. Alla 

motorvägstrafikanter som färdas på E22 mellan Malmö och Lund kan nu njuta av skönheten 

och harmonin av ett vackert natur- och kulturlandskap längs färdvägen. 

 

Kommunen bedriver på ett mycket tacknämligt och initiativrikt sätt bl.a. ett 

Kulturmiljöprogram för Hjärups tätort som syftar till att beskriva ortens identitet och själ. I 

detta utvecklingsarbete mot framtiden ingår, förutom bevarande av ortens typiska byggnader 

från olika tidsepoker, även utformningen och uppbyggandet av det nya Hjärup, anpassat till 

ortens själ. 

 

Vi måste värna om Hjärups själ. Modern, trivsam, grön, attraktiv, eftertraktad och populär 

bostads- och skolort inom Sveriges tredje storstadsområde. 

 

Det finns säkert någon duktig och passionerad arkitekt som kan fånga de äkta skånska 

landsbygdshusens utformning och färg, som kan appliceras på de tilltänkta butikshusen. 

 



Viktigt är att det inte blir några betong- eller plåtkartonger med synliga och glänsande 

ventilationstrummor på platta tak. Ett förslag är till exempel att husen utformas som skånska 

gårdsbyggnader i rött eller gult tegel eller vitrappade med röda inslag i tegel och riktiga tak 

med exempelvis röd-, svart- eller gultonade tegeltakpannor. Coyetgården, som brann ner för 

ett antal år sedan, hade brutna gavelspetsar och var ett mycket vackert inslag, kan kanske 

också tjäna som förebild.  

 

Av de förslag till service som diskuterats är det ett som vi är negativa till, nämligen 

bensinmack. Det känns otidsenligt, kan bidra till ökad tung trafik och innebär en risk för 

läckage till marken. 

 

Hjärups Byalag emotser gärna mer information angående ”Trekanten” innan detaljplan för 

området sammanställs. Medverkar också gärna i kommande diskussioner.         
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