
Protokoll från möte i Eslöv, med kommunledning och Byalagsrådet 
 

Datum: 2016-03-16 Plats: Stadshuset Eslöv 

Närvarande- ( enligt bifogad distributionslista) 

Johan Andersson 

Henrik Wöhlecke 

Eva Hallberg 

Carolina Nilsson, planarkitekt, 0413-62367 , karolina.nilsson2@eslov.se 

Sven-Erik Johansson, Östra Strö 

Ulf Frisén, Stehag 

Torsten Werner, Billinge 

Charlotte Reinholdz-Nilsson, Löberöd 

Annicka Nilsson, Örtofta-Väggarp 

Sven Månsson, Marieholm 

Peter Gustafsson, Marieholm 

Bodil Böös, Kungshult 

Johanna Taylor, Kungshult 

Caj Lindblom, Harlösa 

Stefan Haggö, Harlösa 

1. Mötet öppnades av Johan Andersson, med presentationsrunda.  

2. Carolina , planarkitekt, tillväxtenheten ( har varit med tidigare på dessa möten hösten 2014?) 

berättar om vad som har hänt/jobbats med angående översiktsplanen (ÖP) under 2015:  

- dialog o insamling, ingångsvärden ( 23 tillfällen, 2500 synpunkter mm) 

- politiska prioriteringar 

- målbilder: regional stjärna, läget  är hållbart ( samband inom kommun, hur kan man resa 

hållbart inom kommunen mm), lätt att leva livet ( hur är det i våra orter att leva livet?) 

Stationsorter: Eslöv, Stehag, Marieholm, Örtofta-Väggarp   

Orter med regional busstrafik: Gårdstånga ( Flyinge) Hurva 

Orter med god service/alt närhet till stark medelstarkt kollektivstråk ( Löberöd, Kungshult, 

Billinge-Stockamöllan) 

Övriga orter: Flyinge Harlösa 

Det finns ett bostadsförsörjningsprogram som för någon vecka sedan är bl.a. utskickad till 

byalagen. I den är fördelningen för planerade nya bostäder 80-17-3%. (tätort-byar-övrigt) 

I tätorter blir detta ca 500 nya bostäder. 

För prognos av fördelning av befolkning ökning har man använt sig av en extern konsult 

som gjort denna bedömning.( Sedan avviker ju verkligheten och t.ex. nu har man haft en 

oväntad ökning av små barn, och med följdbehov av förskola mm, kommentar Johan A) 

Orsak och verkan diskuterades på mötet. 

Enligt Carolina är det tomtkö på ca 70 villor i Eslöv, och några i Stehag. 

Dokumentet när det är färdigt, blir sannolikt någon sida med text och karta för respektive ort. 

I text även belyst de olika aspekterna m.h.t. målbilder 
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Just nu pågår samtal kring bl.a. naturvärden, riksintressen, turism, mm, 

samt att bedöma konsekvenser av översiktsplanen- olika typer av tänkta utvecklingar: 

spridd/flerkärnig/enkärnig… 

Tidplan: Samrådshandling 1:a förslag till ÖP t.o.m. hösten 2016 ( sept., okt). Kommer att 

skickas ut. Därefter utställning av justerad version av ÖP Jan-Juni 2017. Därefter 

slutjusteringar inför att kommunfullmäktige skall anta den ( sommar) hösten 2017  

(förhoppningsvis) 

Fråga om innehåll i ÖP: Själva landsbygden kommer att belysas också i ÖP-planen. 

Fråga om insamlad info: Småpunkter som kommit upp vid insamling- och som inte hör 

hemma i ÖP planen har vidarebefordrats tex till Gata, park eller var det hör. Finns allt samlat 

på Eslövs hemsida, där alla punkter är dokumenterade ( färgade punkter…) 

( Några av dessa punkter kan vara sådant som föreningar tex kan själva söka eget ekonomiskt 

medel för att genomföra i egen regi, om/när kommunens budget är slut) 

Carolina tar tacksamt emot återkoppling och synpunkter på utskickat 

bostadsförsörjningsprogram. 

3. Info från byarna 

Marieholm: Järnvägsarbeten, Station, kul! Bibliotek, bra, vad händer med gamla 

bibliotekshuset? Pågår. Minus: En gunga som inte kommit tillbaka. 

Kungshult: Årsmöte poppis ! Folk aktiva igen 

Harlösa: Fiber i drift, tror man till sommaren. 

Harlösadagen 6 juni  

Dåliga (inga) förbindelser till Eslöv och till Löberöd. Och ingen kvällsförbindelse till Lund. 

Enkät årsmöte: Punkter viktiga för byn…, bra tips 

Flyktingboende nytt 

Östra Strö: Valborg, Grisfest, Temakväll med rödbetor i höstas, Har fått en 

groddamm/kvävedamm, pengar från Kävlingeåns vattenvård.. 

Stehag: Fiber pågår intensivt skede, ca 95% har tecknat sig, 

Framför skytteskogen, utbyggnadsområde, ”ploppat upp” fler hus.. 

Gyaskogen- årsmötet, diskutera utveckling, funktion av denna mm, samt funderingar kring 

Hasslebrogatan-trafik , buss, gående mm, alternativa lösningar har tagits fram 

Billinge: Fiber pågår projekt, anmälningstiden går ut i närtid, detaljplan gamla skolan, ändrad 

verksamhet gamla ålderdomshemmet, stor omsättning på hus, de blir sålda, Billinge. 

Löberöd: Välbesökt årsmöte, Sedvanliga Valborg, Städdag, Midsommar, Löberödsdagen mm. 

Hus renoveras både i byn och utanför, inte mycket till salu, inga ”ruckel” längre 

VA- uppstartat som det verkar, nu ut mot Löberöds gård/slott. Tror folk funderar på om det 

går att få till cykelväg/gångväg ut från Löberöd .. i sin linda. 

( Henrik W hade sett medborgarförslagen på detta) 

Örtofta-Väggarp:  

Fiberprojekt 

Nytt folkets hus, samfinansierat med byalaget-ÖIS- Eslövs kommun. 

Sökt medel och fått till hinderbana, och samspråkat sig med kommunen 

Leader Lundaland –man kommer söka pengar till promenadstråk 

Julmarknad välbesökt,  

4. Eva Hallberg informerar, ( kommunikatörer kunde inte vara med idag): 

Ny hemsida, under våren, bra tillfälle att komma med bra förslag från byarna, gärna länka till 



våra hemsidor också från den. Skicka detta förslag till:  ann.lagervall@eslov.se 

(Ingen reklam dock på hemsidan).  

Tidplan att börja ta den nya hemsidan i drift om ca 2 veckor. Därefter kommer den att 

kompletteras. Byarna tar gärna emot en mall att utgå från så det blir likartat. 

 

5. Eva Hallberg; Info angående Kollektivtrafikfrågor.  

Dagliga frågor gällande befintlig kollektivtrafik, Skånetrafiken ställs till-

Miljö&Samhällsbyggnad, Christoffer Tonning 

Utbyggnadsgruppen: Personer från kommunledning, samt Carolina Nilsson, samt Christoffer 

Tonning, och Skånetrafiken. 

Vid övergripande kontakter, stormöte mellan Skånetrafiken och Trafikverket, är ”vi” också 

representerade  

Förslag från Harlösa:  Kör små mindre bilar/bussar som anslutning till större. 

Info från Johan A, Henrik mm: Höghastighetståg- nya spår i ny terräng 

Diskuteras i stora drag, med Trafikverket, stora jordägare mm:  

Spår för Höghastighetståg- minimera risker för Eslövs kommun, dragning, buller och barriär, 

samt regionaltrafik ( Öresundståg tex). Eslöv driver linje tätare trafik, jämnare fördelning. 

Samt med Skånetrafiken- gällande trafik till noder för de orter som får höghastighetståg 

Lund, Hässleholm, Malmö. 

6. Eva Hallberg berättar:  

Arrangemang ute i byarna:  Kultur &Fritid- samtliga byalag är välkomna att ta kontakt om 

man har idéer , finns redan några arrangemang. Johan Planbeck kontaktar man isåfall. 

Eva har en lista på det som är planerat hittills. (Bifogas i separat mail.) 

7. Hyra/köpa industrihallar i Eslöv. Bifogar broschyr. 

8. Nytt möte: 9 november 2016 

9. Byalagsrådet genom Sven-Erik tackar för vi får denna möjlighet att träffas och kommunicera 

idéer mm 

 

Vid anteckningarna 

Charlotte Reinholdz-Nilsson 

 

Justeras av: 
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