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MOTION 
 
 
Modernisering av Svalövs Centrum  
 
Under sommaren har sektor Samhällsbyggnad lagt nya plattor i den delen av Svalövs Centrum som sträcker 
sig från Systembolaget till Sparbanken. Tyvärr har man inte beaktat hänsynen till att det numera finns 
privata ”uteplatser” som vetter mot området och att då öka det publika avståndet till dessa.  
Det har inte heller blivit några nya plattor närmast ”Bankhuset”, vilket påverkar den estetiska helheten i 
området.  
 
För att undvika motsvarande misstag för den återstående delen fram till Kommunhuset, som enligt uppgift 
kommer att genomföras sommaren 2021, vill vi initiera en öppen process, där man med ett bredare 
perspektiv kommer att förnya området.  
 
En viktig faktor är trafiksäkerheten, där det idag är direkt farligt med biltrafiken till och från Vårdcentralens 
entré. Det är bl.a. färdtjänstbilar/bussar som kör fram till entrén och sedan backar ut, där korsande gående 
och cyklister riskerar att skadas. Även bilarna riskerar skador, genom att den stora ”blomsterlåda” som 
finns mitt emot entrén skapar onödiga svårigheter vid trafikrörelserna.  
 
Om man öppnar upp korridoren förbi Folktandvården fram mot den nuvarande parkeringen mitt emot 
kommunhuset och där går ut och in ut huset, kan man helt ta bort biltrafiken till huvudentrén. Man skapar 
istället en angöring i anslutning till den nya ingången. Detta går att göra med relativt enkla medel och ska 
självklart ske tillsammans med fastighetsägaren.  
 
En annan del är den f d dammen som idag enbart ser skräpig ut. Kan den restaureras eller kan andra 
åtgärdas kan vidtas?  
Kan det anläggas en bredare trappa mot Forslidsgården, som då skulle kunna bli en trevlig mötesplats för 
framför allt ungdomar, där västersolen kan bidra till en trevlig torgmiljö? Även detta ska ske tillsammans 
med fastighetsägaren.  
 
Kan alla de nuvarande ”blomsterlådorna” vara kvar, eller finns det möjligheter att skapa en större öppen 
yta men ändå med blommor som förgyller torget? 
Vilka aktiviteter är tänkbara att ha där framöver? 
Detta är några exempel på vad man kan tänka på men det finns säkert fler.  
  



Vi yrkar att 
 

 Moderniseringen av torget/centrum i Svalöv sker i en öppen dialog med både de politiska partierna 
och med allmänheten 

 Moderniseringen beaktar både trafiksäkerheten, tillgängligheten till vårdcentralen och apoteket 
samt torget som mötesplats enligt beskrivningar i motionstexten.  
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