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Plats och tid Svedala kommunhus, konferensrum Börringe 

2019-09-18, kl 14-16 

Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delges även: 

Erik Stoy (M), ordförande, representant tekniska nämnden  

Carin Falck (BP), representant socialnämnden  

 

Ann-Margreth Albin, PRO Bara, representant 

pensionärsrådet 

Stefan Bauer, Svedala anhörigföreningen 

 

Annette Bengtsson, trafikingenjör, Gatu- och parkenheten 

Moa Blom, Vård och omsorg 

Theodora Mårtensson, Kultur- och fritidsenheten  

Fabian Christensson, projektledare för Bara backar (pkt3) 

 

Henrik Corneliussen (SD), vice ordförande, representant 

tekniska nämnden  

Caroline Gullstrand (SD), representant socialnämnden 

Torsten Persson, SPF, representant pensionärsrådet 

Lena Gustafsson, SKPF, representant pensionärsrådet 

Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet RTP 

Johanna Andersson, Gatu/parkchef 

Staffan Sundström, Svedab 

Alexandra Pamp, nämndsekreterare tekniska nämnden 

CAOS Café 

Ulf Lennerling, ordförande Bygg- och miljönämnden 

Per Mattsson, ordförande socialnämnden 

Linda Holst, kommunikationsenheten Webbplats 

Mimmi Jacobsson, bygglov 

Referensrådet för tillgänglighetsfrågor 

1. Välkomna 

Erik hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

3. Information från projektledaren Bara backar 
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Fabian redogjorde för hur man arbetat med tillgänglighetsfrågorna främst 

nivåskillnaderna inom exploateringsprojektet Bara backar. Huvudstråk och stråk till 

viktiga målpunkter har prioriterats. Vilplan byggs in. 

4. Föregående minnesanteckningar 

Synpunkter till Skånetrafiken har ännu inte lämnats, möte inom kort. 

Presentationen från Iheden är nu funnen. Materialet får inte spridas. 

5. Information från Skånetrafiken 

Tryckknappar finns nu på vissa hållplatser, ger ljudinformation. 

Nästa års fokus för bättre hållplatser kommer att ligga på ökad synbarhet vid kanten 

och fler bänkar. Ansökan är gjord till Skånetrafiken. De nya bänkarna i Klågerup är 

uppskattade och bra placerade. 

Bra att Skånetrafiken kommer till seniordagarna i Bara och Svedala. 

PRO hade bjudit in Skånetrafiken men informationen var svårtillgänglig. Svårt att se 

bilderna på grund av färgval och svårt att höra budskapet i filmen eftersom det även 

fanns bakgrundsmusik. Även vissa handlingar i KF är svårlästa. Gult på vit bakgrund 

tex. 

Carin meddelade att hon fått från brev där Skånetrafiken mätt kundnöjdheten för 

serviceresor (färdtjänst). De flesta är nöjda och känner sig trygga. Carin kommer även 

ta upp undersökningen på pensionärsrådet och där diskutera eventuellt möte. 

Synpunkter kom på att förarna inte alltid hittar. Svåra ställen verkar vara tillexempel 

Stella, där transporterna kommer på fel sida och att hitta till kapellet vid kyrkan 

eftersom det inte har någon adress. Hur arbetar den nya entreprenören för att lära sig 

sådana lokala platser? 

6. Sommargågatan, utvärdering 

Kommunen håller på att utvärdera projektet. 

• Tycker du att Sommargatan är ett trevligt inslag i Svedala centrums 

stadsmiljö? 

• Vill du att Sommargatan ska återkomma nästa sommar? 

• Vill du att den del av Storgatan som är Sommargatan ska förbli gågata året 

om? 

Måndag 7 okt möte med allmänheten.  

Deltagarna hade inte varit där, men trevligt inslag som gärna får återkomma, men inte 

hela året som gågata. Önskemål om att samla in seniorernas synpunkter. 
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7. Behov av att reservera parkeringsplatser för rörelsehindrade i det sydöstra hörnet av 

centrum (Södergatan, Järnvägsgatan, Bankgatan, Torpgatan). Annette redovisade 

var de befintliga platserna är lokaliserade. Eventuellt behövs fler vid Folkets hus och 

Flamman. Önskemål om att kartläggningen även görs för övriga orter. 

8. Övrigt 

Stefan hade översänt bilder som visar bland annat häckar som växter ut över 

gångbanan så att man inte kan passera med exempelvis rollator. När man felanmäler 

sådana hinder får man besked att det är åtgärdat vilket betyder att fastighetsägaren 

har uppmanats att åtgärda det, men det innebär inte alltid att fastighetsägare vidtar 

åtgärd. Annette berättade att ett arbete har startats för att skapa en bättre rutin.  

Mötesanteckningarna publiceras på nätet. Era personuppgifter används där och vid 

utskick och liknande. Det är förutsättning att man accepterar detta för att sitta i 

gruppen.  

Om man söker på tillgänglighetsgruppen på kommunens hemsida får man bara 

gammalt material. 

Önskemål framkom att man önskar bättre information om vägarbete. Svedala Nytt bör 

komma ut oftare och innehåll information om det. Gata/Park informerade om att gång- 

och cykelbana byggs längs Malmövägen mellan Möllebergavägen och Värby 

församlingshem i Bara. Arbetena pågår från måndag 23 september till slutet av 

oktober 2019. 

Under vecka 39–40 (23 september till 4 oktober 2019) arbetar vi med att sätta upp 

belysning på gång- och cykelvägen från tunneln vid Bara backar ut till 

Bjärshögsvägen. Vi passar även på att sätta upp belysning på gång- och cykelbanan 

mellan Krusbärsgatan och Vinbärsgatan i Bara. 

Den 2 september-29 november pågår ett arbete med att gräva ner fjärrvärme på 

Marknadstorget och Almgatan i Svedala tätort. Tillfälligt enkelrikta trafiken på 

Marknadstorget. En tillfällig utfart anordnar vi mot Långgatan. 

9. Nästa sammanträde 

Nästa möte hålls den 20 november kl. 9.00. Kommunhuset, konferensrum Skabersjö. 

Önskemål att Linda pratar om informationshantering alternativt Mimmi om 

bygglovsprocessen. 


