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2019-06-20   MINNESANTECKNINGAR 

 

Samrådsmöte detaljplan för 100:242 m.fl. Östra industriområdet 1 i 
Svedala, Svedala kommun 

Plats, datum & tid: Svedala, Kommunhuset, 2019-06-17 kl.18:00-19:00 

 

NÄRVARANDE: 
Medborgare:  
7 st (MB) 
Förtroendevald: 

• Linda Allansson Wester (LA) M, ordförande i Kommunstyrelsen (KS) 
Tjänstemän: 

• Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 

AGENDA: 

• Linda Allanson Wester, ordförande i Kommunstyrelsen hälsade alla välkomna. 
Hon informerade dessutom att på detta möte ges tillfälle att ge synpunkter på 
framtagna samrådshandlingar för detaljplan för 100:242 m.fl. Östra 
industriområdet 1. För att synpunkterna ska kunna registreras som formella måste 
de skriftligen ha inkommit till Svedala kommun, Strategiska planeringsenheten, 
Kommunhuset, 233 80 Svedala eller strategiskplanering@svedala.se senast 
190729. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, 
namnförtydligande och adress. Senast under granskningsskedet (nästa skede) 
måste synpunkter ha inkommit för att man ska ha rätten att överklaga.  

• Lowe Kisiel, planarkitekt presenterade planprocessen, områdets förutsättningar, 
planförslaget och prel tidplan för detaljplanen. 

• Efter presentationen hölls en gemensam diskussion. 
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FRÅGOR/DISKUSSION 

MB (medborgare): Vart ligger in-/utfarter och hur trafikmatas planområdet? 

Svar: Kundtrafik till Mazda och Coop matas i nordost via Norra 
Ellenborgsgatan. Godstrafik till båda via Industrigatan i söder och med utfart i 
sydost mot N Ellenborgsgatan. 

MB: Industrigatan, med framförallt befintlig infart mot Mazda är trång idag p g 
a lastbilar m.m. 

Svar: En trafikutredning har gjorts som konstaterar att denna är tillräckligt 
dimensionerad för att hantera framtida trafik. Kommunen antecknar synpunkten. 

MB: Vad kommer hända med Netto nu när den köpts upp av COOP? 

Svar: COOP ska fungera som butik för veckoinköp och Netto 
kompletteringsbutik. 

MB: Går det att bygga på marken med tanke på beskaffenheten? 

Svar: Ja, en geoteknisk utredning har gjorts som konstaterar detta. Denna 
rekommenderar en del förstärkande åtgärder. 

MB: Hur stor är Mazda resp. COOPs byggyta?  

Svar: Står i illustrationsplanen. Båda är ca 2950 kvm, sen har Mazda förslag 
om en förbutik på ca 450 kvm. 

MB: Vad gäller kring kommunens handelspolicy? 

Svar: Linda informerade om vad som gällde.  

MB: Finns det köpkraft/kundunderlag för fler butiker i Svedala? 

Svar: Ja, COOP har gjort en bedömning, där de ser potential och 
kundunderlag till att lokalisera sig på platsen. Läget nära E 65 och ”entré-
/skyltläge” lockar utöver tätortsinvånarna även förbipasserande kunder från 
motorvägen/Riksväg 108. 

MB: Infarten till Industrigatan och i synnerhet trafiksituationen kring Din X 
behöver ses över. Måste finnas ett organiserat flöde. 

Svar: Kommunen antecknar synpunkten. 

MB: Hur går det med tomtförsäljningarna vid Östra Industriområdet 2? 
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Svar: LA informerade om läget. 

Följande personer har svarat på medborgarnas frågor: 

Linda Allansson Wester (LA), Kommunstyrelsens ordförande (M) 
Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 
 

MÖTET AVSLUTAS 

Linda och Lowe tackar deltagarna för visat intresse och god diskussion samt 
förklarar mötet avslutat. 

Sammanfattning av kvällens samtal innebär att minnesanteckningarna summeras 
och tillsammans med samrådspresentation läggs ut på kommunens webbsida 
för detaljplaneprojektet.  

Strategisk planering 

/Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 


