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MINNESANTECKNINGAR 

LK hälsade mötesdeltagarna välkomna. Eftersom en ny deltagare närvarade vid mötet 
presenterade sig alla kring bordet. Tommy Holm och Pål Rupert från Polisen hälsades 
välkomna. 
 
1. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Föredragningslistan godkändes. 
 
2. GENOMGÅNG AV FÖRRA MÖTETS MINNESANTECKNINGAR 
 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 
Väg E65 vid Börringe kyrkby diskuterades. Trafikverket gav besked att hela väg E65 
ska byggas om till motorväg år 2020. Det har inkommit en skrivelse till kommunen som 
även skickats till Trafikverket om att något måste göras nu och att det inte går att vänta 
i 5 år på åtgärder. Det finns ett förslag att stänga den östra infarten till Börringe kyrkby, 
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vilket även invånarna i byn är positiva till nu. Det kommer även undersökas om det är 
möjligt att stänga eller spärra av markvägen norr om E65 för att inte heller denna ska 
kunna användas som smitväg. Trafikverket har inga planer att göra några ytterligare 
åtgärder än detta innan den stora ombyggnationen. Vilka projekt som planeras att 
utföras och mer information om dessa finns på Trafikverkets hemsida: 
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/ 
 
3. INKOMNA SKRIVELSER/INFORMATION 
 
a) Busshållplats Hyby (väg 108) 
Skrivelse har kommit in angående önskemål om busskur vid busshållplatsen Hyby 
utmed väg 108. Skånetrafiken kollar upp och återkommer om det finns möjlighet att 
sätta en kur trots att det troligen är för litet underlag för att kur ska sättas. Dock 
framförde kommunen det är en utsatt plats och önskar att det tas med i övervägandet.  
 
Polisen framförde åter igen trafiksäkerhetsproblematiken i korsningen. Det har varit 
några tillbud på platsen, men än så länge har ingen kört på trafikdelarskylten som står 
”mitt i vägbanan”. Det finns en stark oro i gruppen om att vid snö och dimma är det 
ännu svårare att upptäcka trafikdelaren och att en av filerna plötsligt svänger av mot 
Hyby.  
 
4. PÅGÅENDE TRAFIKSÄKERHETSARBETE 
 
a) Polisens kontroller 
TH och PR informerade om Polisens kontroller och trafiksäkerhetsarbete. Nu sedan 
polisens omorganisation och Mats pensionsavgång ser arbetet lite annorlunda ut. TH 
och PR utgår inte från Svedala, men arbetar fortfarande till stor utsträckning i Svedala 
kommun. De riktar främst in sig på hastigheter och att ta hand om inkommande 
ärenden. Hastigheter kollas på olika ställen i kommunen. Alla som klagar på något blir 
alltid kontaktad av Svedalapoliserna. Sedan kan inte allt lösas, men inget ärende 
läggs ner utan att vederbörande har kontaktats.  
I Svedala kommun har under året fram till dagens möte 250 ordningsbot skrivits ut. 
Antalet alkoholpåverkade personer som har upptäckts har minskat liksom mängden tips 
om alkoholpåverkade, vilket är mycket positivt. Mängden droganvändare i kommunen 
är för tillfället färre.  
 
Under året har endast 35 inbrott samt inbrottsförsök anmälts. Det är en låg siffra och 
förhoppningsvis fortsätter den goda trenden året ut.  
 
b) Rapport Gatukontoret 
Båda de två önskade upphöjningarna på Långgatan vid gamla Centralskolan, numera 
Röda skolan, samt på Börringevägen vid NFU, är färdigställda. Den nya gång- och 
cykelvägen utmed Roslättsvägen är nästan helt klar och gång- och cykelvägen utmed 
Kapellvägen är i full produktion.  
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Det planeras för att bygga vidare en gång- och cykelväg vid Toftavägen som binder 
ihop den gamla i söder med en ny bit som kommer ut vid utbyggnationen av Tofta 
vårdboende. Att kommunen bygger mittendelen med trafiksäkerhetspengarna för att 
koppla dessa två gång- och cykelvägar ställer sig trafiksäkerhetsgruppen positiv till.   
 
Hemtjänsten har fått parkering för samtliga bilar inne på tomtmark nu. Det råder 
trafikkaos varje morgon och kväll i Storgatan mellan Kyrkogatan och ner till 
Stationsplan. Det finns ett förslag om gång- och cykelväg utmed gatan i 
centrumutredningen. Då försvinner parkeringarna längs denna sträcka ändå och 
trafiksäkerhetsgruppen kom överens om att dessa ska tas bort omgående för att skapa 
bättre trafiksäkerhet fram tills ombyggnationen görs.   
 
 
5. SKOLFRÅGOR 
 
Det har endast kommit in ett ärende till detta möte. Erlandsdahls förskola framför 
synpunkter om att privatpersoner långtidsparkerar bilar och husvagnar/husbilar på 
parkeringsplatsen. Hastigheterna upplevs som höga vid hämtning och lämning. Polisen 
ser över platsen för hastigheter, men då förskolan ligger i en vändzon är upplevelsen 
att hastigheterna inte borde kunna bli så höga. JA skickar dit parkeringsvakterna för 
kontroller.  
 
 
6. VÅRD- OCH OMSORG 
 
MH har inga nya ärenden att ta upp annat än att framföra att omändringen av 
parkeringen blivit mycket uppskattad.  
 
 
7. OLYCKSSTATISTIK 
 
JA redovisade olycksstatistiken för 2014 som är inlagd i Strada. Programmet har precis 
blivit uppdaterat, vilket innebär att mycket ser annorlunda ut, så även statistiken. Därav 
är den svårare att jämföra med tidigare år då uppdelningen av olyckor ser annorlunda 
ut. Den totala andelen registrerade olyckor i Strada i Svedala kommun under året är 3 
dödsolyckor, 1 allvarlig olycka, 12 måttliga olyckor och 39 lindriga olyckor. Utöver 
dessa har 2 olyckor inträffat utan personskador. Den ena dödsolyckan är en 
motorcyklist som omkom i kollision med en bil, en avled efter olyckan men troligen inte 
till följd av olyckan vilket utreds vidare. Den tredje olyckan är vi kollision person/tåg. 
Dessa olyckor har inte tidigare varit med i statistiken. JA undersöker mer om de nya 
delarna i Strada. Olyckorna är spridda över kommunen där inga platser sticker ut 
specifikt. 
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8. ÖVRIGT 
 
a) Skånetrafiken informerar 
LV informerade om nyheterna inför tidtabellskiftet den 13 december. Det kommer bli en 
del förändringar till följd av att tåget börjar rulla mellan Trelleborg och Malmö. Linje 
365 kommer att försvinna och 165 kommer att delas upp i två delar. Den kommer att 
byta namn i Svedala och parera med tågtrafiken. Detta ser ut i slutänden som det blir 
en positiv förändring även för Svedala kommun. Anslutningarna är även planerade för 
att passa för Bara-, Klågerup-, Svedala- förbindelse. Resandet med buss 141 minskar 
medan tåget fortsätter att öka.  
 
9. NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Nästa sammanträde bestämdes till onsdagen den 2 december kl 9.30 i 
konferensrummet på GataParks förråd/Räddningstjänsten.  
 
 
Minnesanteckningarna fördes av 
 
 
 
Lennart Kindmo   Johanna Andersson 
Ordförande   Tf Gatu- och parkchef 
 


