
Till Trafikverket                                        Lund den 25 januari 2018

Kommentarer till Järnvägsplanen för Lund-Flackarp.

Byggandet av en ny järnvägsstation vid Klostergården med fyra till sex avgångar i timmen 
välkomnas. Det är självklart att den måste utformas så att rörelsehindrade har möjlighet att med 
lätthet nå perrongerna.
   Klostergårdsstationen kommer att leda till en stora förbättringar av kommunikationerna i 
bostadsområdet och dess omgivningar. Samtidigt konstaterar vi att det tidigare funnits en hållplats 
på samma ställe.
    Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kommer att gynnas på bilismens bekostnad till exempel 
när det gäller resor till och från Malmö. 
   Vi förutsätter att de störningar som är ofrånkomliga under anläggningsperioden minimeras.

Koloniområdet söder om Lidl väster om spåren måste bevaras och det Gröna stråket mellan Södra 
Ringvägen och Höje å måste skyddas. 
   Stråket kommer att påverkas dels av angöringsplatsen för bilar till stationen och dels av den 
teknikbyggnad som planeras vid stationens sydligaste del. På båda dessa ställen måste 
ansträngningar göras så att passagen blir oförhindrad och trygg.

Trafiken på en nya gång- och cykeltunneln under spåren måste samordnas med det Gröna stråket. 
Samtidigt måste man beakta förutsättningarna för ett nytt cykelstråk längs järnvägen till och från 
Malmö. 
 
Moderna bullerskydd kommer att sättas upp längs hela sträckan mellan Södra Ringvägen och Höje 
å. Det är angeläget att trädridån längs spårområdet inte skadas av bullerskydden.

Vi förväntar oss att den ökade tågtrafiken inte kommer att leda till ökat buller i Klostergården utan 
att bullret kommer att minska tack vare de nya bullerskydden och nylagda spår.

Byggandet av den nya järnvägsbron över Höje å  kommer att leda till stora ingrepp i miljön kring
ån.
  Vi förutsätter att odlingslotterna öster om bron bevaras och att alla transporter till brobygget sker 
väster om bron.
   Två av de viktigaste promenadvägarna längs Höje å passerar under bron. Vi förutsätter att de i 
görligaste mån hålls öppna för passage under hela anläggningstiden. 

För Klostergårdens byalag

Gunnar Stensson
ordförande


