
Svedala Kommun, 233 80  Svedala    Tel: 040-626 80 00  Fax: 040-626 80 00 byggochmiljonamnden@svedala.se  
www.svedala.se 

 
 

 

 

2019-04-01   MINNESANTECKNINGAR 

 

Samrådsmöte Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran i Svedala, Svedala kommun 

Plats, datum & tid: Svedala, Kommunhuset, 2019-04-01 kl.18:00-19:00 

 

NÄRVARANDE: 
Medborgare:  
Ca 17 st (MB) 
Förtroendevald: 

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

• Johan Lundgren (JL), Tf. Kommundirektör 
• Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 
• Jeanette Widén Gabrielsson (JWG), Plansamordnare 

AGENDA: 

• Linda Allanson Wester, ordförande i Kommunstyrelsen hälsade alla välkomna. 
Hon informerade att på detta möte ges tillfälle att ge synpunkter på framtagna 
samrådshandlingar för del av Svedala 25:18, ”Bovieran” i Svedala, Svedala 
kommun. 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 
190408. 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 
och planförslaget.  

• Efter presentationen hölls en gemensam diskussion. 
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FRÅGOR/DISKUSSION 

MB (medborgare): Har det funnits ett annat alternativ för fotbollsplanerna? 

Svar: Området har varit utpekat för bostäder (förtätning) sedan ÖP 2010. Det 
är Stationsnära och lämpligt för bostadsbebyggelse. 

MB: Synd att det föreslås på konstgräsplanerna. 

Svar: Konstgräsplanerna har en hållbarhetstid på ca 10 år. Nya 
konstgräsplaner planeras på Aggarpsvallen. Samla fotbollsplanerna är mera 
effektivt. 

MB: Även den södra gräsplanen påverkas. Borde vänta med den södra vägen 
tills planerna är klara. 

Svar: Tidplanerna för detaljplanerna studeras så att man får en praktisk lösning 
för fotbollen. Går att bygga ut delar av detaljplanen i olika etapper. Eventuellt 
kan man dela på planerna. Vänta med markentreprenaderna tills man vet 
tidplanen för Aggarpsvallen. Ekonomiska aspekter är också viktiga. Sopbilen 
måste också kunna backa, vilket ett krav i Svedala vid ny bebyggelse. Gata 
med ev återvändzon hade därför varit olämplig p g a för stora dimensioner. 
Det går att ha träning på gräsplanen. Den är inte fullskalig. 

MB: Behövs omklädningsrummen rivas? 

Svar: De avser man behålla.  

MB: Är trafiken studerad vid korsningen Segestrandsgatan/Sockerbruksvägen? 
Det är inte en lämplig entré. 

Svar: Trafikutredningen har inte bedömt det som ett problem utifrån föreslagna 
antal bostäder. Trafiktillskottet är inte så stort.  

MB: Lägg entrén längre österut istället.   

Svar: Ej lämpligt då korsningen kommer för nära planskild korsning. Riksväg 
108 ägs av Trafikverket. Det har utförts en seriös trafikutredning där man 
studerat lämplig infart för kommande bebyggelse. Erik Stoy (Ordförande 
trafiksäkerhetsgruppen, Svedala kommun) tar med sig era frågor. I kommande 
detaljplan för NFU studera man också lämpliga ut- och infart för trafik 

MB: Hur ser tidplan ut för upphandlingen av markentreprenaden? 

Svar: Handlas upp först efter när planen har vunnit laga kraft. 
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Dialog tas bäst med kultur och fritid för att se tidsplanen för de olika projekten 
för fotbollen. 

MB: Buskörning på grusplanen i söder, det ryker och dammar. 

Svar: Grusplanen kommer att ingå i en kommande detaljplan i söder (Gamla 
IP), där man gör ett annat förslag på bostadsbebyggelse. Kommunen kommer 
att se över buskörning då detta är ett bekymmer. 

MB: Bilbingo har det även varit på grusplanen. Kommer detta att försvinna? 

Svar: Kultur och fritid är bäst att svara på detta. Framför era synpunkter även till 
polisen som handhar vissa frågor. 

MB: Hur ser framtiden ut för Nils Fredriks skola? 

Svar: Ser över parkeringsmöjligheter i en kommande detaljplan för NFU. Skolan 
ska byggas ut för att ta emot fler ungdomselever. Vi kommer att se över och 
helheten i området då det saknas en viss struktur. 

MB: Antalet parkeringsplatser inom NFU? 

Svar: Kommer att studeras i detaljplanearbetet. 

MB: Önskemål om ett lugnt område med god säkerhet och entré från norr. När 
kommer 108 att göras planskilt? 

Svar: Den är med i Region Skånes RTI-plan och ligger ca 10 år framåt. Får 
Trafikverket pengar kan det ske tidigare. 

MB: I väntan bör man göra en tillfällig cirkulationsplats (rondell) på 108:an. 

Svar: Kommunen har ett uppdrag att studera detta. 

MB: Det är väldigt långa köer på väg 108. Godstrafik från Trelleborg på väg 
via vägen? 

Svar: Det är inte lämpligt att skicka Trelleborgs godstrafik på 108 så länge det 
inte finns någon planskild korsning 
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Följande personer har svarat på medborgarnas frågor: 

Linda Allansson Wester (LA), Kommunstyrelsens ordförande (M) 
Erik Stoy (ES), Förste vice ordförande tekniska nämnden, Svedala. Ordförande 
trafiksäkerhetsgruppen, Svedala kommun (M) 
Johan Lundgren (JL), Tf. Kommundirektör 
Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 
 

MÖTET AVSLUTAS 

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

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

Strategisk planering 

/Lowe Kisiel (LK), Planarkitekt 


