
 

                                               SVALÖVS KOMMUN 

 

 

VALPROGRAM – DEL 1 

 

Centerpartiet och Svalövs kommun på väg FRAMÅT! 

 

Övergripande 

 

Centerpartiet vill öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Svalövs kommun  

 

Alla som bor eller är verksamma på landsbygden och i tätorterna ska kunna leva ett 

tryggt, rikt och modernt liv idag och i framtiden. 

 

Svalövs kommun ligger ju i ett centralt och bra läge i västra Skåne. Vi kan erbjuda både 

det öppna slättlandskapet, skogen och naturen samt närheten till större städer. Med rätt 

marknadsföring kan intresset för kommunen öka markant.  Detta kräver ett nytt 

ledarskap jämfört med de senaste åren. 
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Centerpartiet vill 

● att vi tillsammans bidrar till en ansvarsfull utveckling av Svalövs kommun 

 

● att det ska finnas goda möjligheter att både bo och utbilda sig i hela 

kommunen 

 

● ta tillvara de naturliga förutsättningar vi har för en hållbar grön tillväxt 

 

● att vi tillsammans, med jämställdhet för ögonen, ska erbjuda den 

trygghet, som vår småskalighet innebär i form av närhet och gemenskap 

 

● värdera upp kultur- och fritidslivet i kommunen 

 

● skapa en bättre kontroll över kommunens ekonomi 

 

● att miljö och jämställdhet ska genomsyra både kommunens egen 

verksamhet och kommunens varumärke i stort 

 
Allt i en mening 

Trygghet och framtidstro i hela kommunen 

Attraktionskraft 

1. De som bor i våra olika orter ska kunna få en utveckling/försköningspeng till 

byaföreningar eller liknande 

2. Kommunen ska ta krafttag mot ovårdade fastigheter som stör omgivningen eller 

hotar miljön  

3. Kommunens grönområden och gator ska vara välvårdade och ge ett bra intryck 

4. Vattendragen i våra tätorter behöver rensas och röjas för att skapa attraktivare 

miljöer 

5. Betydelsen av kultur och fritid behöver lyftas upp 

6. Bra skolor i kommunen ökar attraktionskraften 

7. Trygghet, närhet och gemenskap är viktiga årets alla dagar och nätter  

Bygga och bo 

1. Det ska finnas aktuella och uppdaterade detaljplaner i alla våra tätorter 

2. Det ska vara tillåtet att installera solceller utan krav på bygglov 

3. Det behöver byggas fler bostäder och i synnerhet hyreslägenheter i alla tätorter 

4. Vi ska vara rädda om den bästa åkerjorden 

5. Lantlyckan är en stor tomt i centrala Svalöv. Därför ska vi se på hela tomten och 

hela kvarteret när vi planerar bebyggelsen där 

6. Anläggande av hundrastgårdar ska börja  

7. Vi vill utreda förutsättningarna för kommunal skötsel av alla trottoarer i 

kommunen 

8. De byggnader som kommunen själv äger eller hyr, ska vara miljöklassade 

9. Kommunägda fastigheter ska inventeras för att bedöma möjligheterna att 

installera solceller – även fastigheter som inte kommer att bebyggas 
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Företag och försörjning 

1. Vi vill skapa goda förutsättningar för alla de småföretag som är stommen i 

näringslivet 

2. Alla bostäder och verksamheter ska erbjudas bredband via fiber 

3. Kommunen ska själv och tillsammans med företagen ha pågående verksamheter 

för de som är arbetslösa  

4. Kommunen ska erbjuda fler anställningar till personer med anställningsstöd 

5. Det finns möjlighet till fler ”gröna jobb” i kommunen 

6. Kommunen ska se över möjligheterna till motprestationen för de som får 

försörjningsstöd med syftet att de snabbare ska få jobb 

7. Kulturbranschen är stor idag och många är företagare. Branschen behöver lyftas 

fram både som näringsgren, besöksmål och som fritidssyssla 

8. Vi vill se fler förädlingsföretag inom livsmedelssektorn i kommunen 

9. Kommunen ska underlätta för de som vill starta företag genom att kunna erbjuda 

utrymme i kontors/företagshotell. 

10.Samverkan med och mellan kultur- och fritidssektorn ökar integrationen i 

samhället och också förutsättningarna för att få jobb 

 
God och nyttig mat 

1. Med fler tillagningskök inom skola och förskola, kommer barn och elever att må 

bättre och matsvinnet att minska 

2. Genom bättre upphandlingar, underlättar vi för mer närodlad och närproducerad 

mat i våra kök 

3. Med s.k. samordnad varudistribution, minskar vi transporterna och sparar miljön 

4. Vi vill se fler förädlingsföretag inom livsmedelssektorn i kommunen 

5. Genom bättre kontakter med butiksägarna i kommunen, kan marknadsföringen 

och försäljningen av närproducerade livsmedel bli bättre. 

 

Kultur  

1. Vi vill bygga upp Kågerödslund igen 

2. Turistbyrån i Röstånga kan utvecklas med fler aktiviteter, bl.a. till konstgalleri och 

mötesplats 

3. Skulpturparken i Svalöv är en viktig bas för kulturen i kommunen. Med den som 

grund kan vi skapa kulturvandringar i Svalöv 

4. Vi vill lyfta Svalövs kommuns kulturarv och historia 

5. Det behövs en kulturmötesplats i Svalöv 

6. Det ska finnas mötesplatser i hela kommunen med rimliga hyresnivåer 

7. Samarbete och samarrangemang mellan kulturaktörer i kommunen ska stimuleras 

8. Kommunen ska vara en aktiv part när det gäller större evenemang 
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Landsbygden 

1. Alla bostäder och verksamheter ska erbjudas bredband via fiber 

2. Elnätet i delar av kommunen behöver förnyas för att minimera antalet 

strömavbrott 

3. Alla kommunala beslut ska landsbygdssäkras 

4. Det ska vara säkra skolvägar även för skolbarnen på landsbygden 

5. En ny översyn av belysningen på landsbygden behövs ur trygghets- och 

säkerhetssynpunkt 

6. Möjligheterna att bygga även i våra mindre byar ska utredas 

7. Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium i Svalöv kan utvecklas med t.ex. 

driftledarkurser och förädling av livsmedel  

 
Leka och lära  

1. I förskolan ska barnen utvecklas både genom lek och annan pedagogisk inlärning 

2. Det är positivt med olika inriktningar på förskolor och skolor 

3. Det ska vara kreativa inne- och utemiljöer på våra förskolor och skolor 

4. Eleverna ska ges större möjlighet till fysisk rörelse i skolan 

5. Elever i åk 9 och gymnasieelever som vill ha sommarjobb ska erbjudas det 

6. Ett gott samarbete mellan kommunens skolor och övriga skolor bidrar till att 

stärka Svalövs kommuns attraktionskraft 

7. För att lättare söka rätt utbildning och lättare att få jobb, är ett nära samarbete 

mellan skola och arbetsplatser nödvändigt 

8. Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium i Svalöv kan utvecklas med t.ex. 

driftledarkurser och förädling av livsmedel  

9. Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium på Ring Knutstorp kan utvecklas i form av 

t.ex. trafiklärare och billackerare  

10. En tydlig målsättning med att ha fler behöriga lärare, bidrar till att fler elever får 

behörighet till gymnasieutbildning 

Miljö 

1. Vi vill minska läckaget av mikroplaster i kommunen 

2. Både mat, transporter och boende i kommunal verksamhet ska miljösäkras 

3. Den skadliga kemikalieanvändningen ska minskas i kommunens verksamheter 

4. Laddstolpar till el/hybridbilar ska erbjudas i alla våra tätorter 

5. Åkermark av hög kvalitet ska så långt det är möjligt säkras för fortsatt 

livsmedelsproduktion 

6. Miljö ska genomsyra all verksamhet 
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Må bra – aktiv fritid – ha roligt  

1. Att ha ett arbete är för många avgörande för att må bra. Kommunen och privata 

företagare kan tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidra 

till detta 

2. Ett ökat samarbete mellan kommunen, föreningarna och företagen kan bidra till 

att fler mår bra 

3. Naturen som hälsokälla är klart undervärderad – och då i synnerhet Söderåsen  

4. Föreningarna och alla som är engagerade där behöver få mer uppskattning för de 

viktiga uppdrag de genomför 

5. Ett stöd kallat ”Föreningshjälpen” ska finnas i kommunen, där bl.a. 

arbetsgivarfrågorna kan hanteras 

6. Idrottsanläggningarna kan utvecklas, för att stimulera fler att motionera 

7. Med fler multiarenor och utegym, blir fler fysiskt aktiva 

8. Vi vill anlägga en skatepark i kommunen 

9. Det ska finnas en eller flera ställplatser för husbilar i kommunen – kanske i 

anslutning till idrottsplatserna  

10.Vi vill utreda förutsättningarna för tak på utomhusbadet i Röstånga 

11.Det ska kunna utgå föreningsstöd till även andra föreningar än barn- och 

ungdomsföreningar 

Ny teknik  

1. Alla bostäder och verksamheter ska erbjudas bredband via fiber 

2. Ny teknik ska användas i större utsträckning i skolan 

3. Inom vården – och i synnerhet hemvården - kan ny teknik vara kvalitetshöjande 

både för de som behöver vård och för våra anställda 

4. Vi ska vara mer öppna för teknikutveckling inom kommunens verksamheter 

5. Vid inköp av nya fordon till kommunen, ska den nya tekniken beaktas 

6. Vi vill skapa bättre förutsättningar för E-sporten 

 
Nära dig 

1. Äldreboenden ska finnas i flera tätorter 

2. Vi vill etablera Trygghetsboenden i flera tätorter 

3. Sjuksköterskemottagningar ska finnas i flera tätorter 

4. Kollektivtrafik ska finnas även på landsbygden 

5. Vi vill öka möjligheterna för att ha dagligvarubutiker i alla våra tätorter 

 

Pengar  

1. Målsättningen är en oförändrad skattesats under mandatperioden 2019-2022 

2. Vi vill öka anslagen till föreningarna i kommunen 

3. Anslagen till idrottsföreningar och t.ex. kulturföreningar bör likställas 

4. Kommunens verksamhet ska drivas effektivt  

5. Vi behöver ha en ny ekonomistyrningsmodell 

6. Vi behöver ha en långsiktig målsättning om antalet invånare i kommunen, för att 

säkerställa en god allmän service nu och framöver 
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Trygghet 

1. Det ska finnas ett tillräckligt antal poliser i kommunen som rör sig runt om i 

kommunen 

2. Vi vill ge möjlighet att bo kvar i sitt närområde även på äldre dar 

3. Det ska finnas Trygghetsboende i flera av tätorterna 

4. Det ska finnas demensboenden i flera av tätorterna 

5. Det ska finnas tillräckligt med platser på Särskilt Boende. Köer är inte acceptabelt. 

6. Ny teknik ska användas för att öka tryggheten 

7. Ett strukturerat samarbete med pensionärsföreningar m fl som har intresse för 

vård- och omsorgsfrågor ska skapas 

8. Måltidsvänner för äldre ökar tryggheten 

9. Ett ökat samarbete mellan skola/förskola och äldre ökar tryggheten 

10. Pensionärsföreningarna ska erbjudas att vara skolpoliser 

11.Det ska finnas möjlighet att ge stöd till föreningar som främjar tryggheten 

12.Vi vill se åtgärder som bidrar till att bryta ensamhet 

13.Vi vill se fler åtgärder som ökar tryggheten i skolan och motverkar bl.a. 

nätmobbning  

14.Belysning på gator, vägar och gång- och cykelvägar är en viktig trygghetsfaktor 

och den gäller i hela kommunen – även på landsbygden 

15.Oönskad växtlighet nära gång- och cykelvägar ska tas bort 

16.Digitala hastighetsskyltar ökar tryggheten i trafiken 

17.Det behöver byggas säkrare avfarter från väg 17 till Billeberga 

 

Utveckling – modell viktigare 

1. För att utveckla kommunen behövs en tydlig vision 

2. Barn- och ungdomar ska ges större möjlighet till påverkan 

3. Det behövs fler bostäder i hela kommunen 

4. Tågen på Söderåsbanan ska börja rulla under mandatperioden 

5. BT-Kemi ska vara slutsanerat 

6. En ny väg 108 öster om Teckomatorp ska utredas 

7. En ny väg 109 från Ekeby till och förbi Kågeröd ska utredas 

8. Lantlyckan är en stor tomt i centrala Svalöv. Därför ska vi se på hela tomten och 

hela kvarteret när vi planerar bebyggelsen där 

9. Vi vill skapa en ny port i Kågeröd till Söderåsen och till Nationalparken 

10.Entrén till Nationalparken i Röstånga behöver utökas och förstärkas som 

varumärke 

11.Vi vill utveckla Teckomatorp på Granbo och området mellan Plåtslagargatan och 

järnvägen 

Vår egen viktigaste resurs 

1. Normen för anställning hos Svalövs kommun ska vara heltid 

2. Det ska finnas möjlighet för kommunanställda att utbilda/fortbilda sig i 

kombination med sin anställning 

3. Friskvårdspengen behöver både höjas och utvecklas 

4. Arbetet med att få ner sjukskrivningstalen ska intensifieras 

5. Kommunen ska erbjuda arbetskläder till anställda inom förskolan 

6. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, för att bl.a. underlätta 

nyrekryteringar 

7. Det ska finnas ett nära och närvarande ledarskap i kommunen 
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Åka och gå 

1. Tågen på Söderåsbanan ska börja rulla under mandatperioden 

2.    Kollektivtrafik ska även finnas på landsbygden 

3. Busshållplatserna behöver rustas upp både avseende säkerhet och komfort 

4. Det ska finnas möjlighet att gå inomhus vid järnvägsstationerna i väntan på tåg, 

buss eller bil  

5. Väg 108 och 109 behöver få nya sträckningar 

6. Vi behöver fler Gång- och Cykelvägar både mellan våra tätorter och till 

närliggande tätorter i kommunerna intill oss 

7. Aktuella cykelkartor kan tas fram tillsammans med privata väghållare för att öka 

intresset för cykling samtidigt som tryggheten i trafiken ökar 
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                                               SVALÖVS KOMMUN 

 

VALPROGRAM – DEL 2 

 

Det goda med Svalövs kommun 

 

Vi ligger nära det mesta. Vi har skog, vi har risbygden, vi har slätten och vi har nära till 

städerna. 

Vi har relativt bra kommunikationer och de blir ännu bättre med pågatåg till Svalöv och 

Kågeröd. 

Vi har därmed bra pendlingsmöjligheter. Vi är en lantbruksbygd men både förädling och 

produktion av grödor och mat.  

Vi har intressanta utbildningar både på Svalöfs Gymnasium och på Fridhems 

Folkhögskola. Vi har Ring Knutstorp som är internationellt känt.  

 

Utmaningar 

Pågatågen och bättre landsvägsförbindelser. Bostadsbristen är tydlig. Kommunens 

ekonomi är ansträngd. 

 

Lösningar 

Vi behöver säkerställa att pågatågstrafiken till Svalöv och Kågeröd inte försenas 

ytterligare. Vi behöver nya sträckningar av väg 108 från Norrvidinge upp mot Svalöv och 

Röstånga, samt väg 109 från Ekeby till och förbi Kågeröd. Vi behöver bygga fler bostäder 

– både lägenheter och villor. Det behövs en tydligare styrning av kommunens ekonomi 

och verksamheter. Vi behöver skapa utrymme till både oförutsedda händelser och 

satsningar som gör kommunen ännu mer attraktiv och bättre att bo i.  

 

  

9 
 
 



Landsbygden 

 

Det goda med landsbygden 

Alla behöver vi äta och alla behöver vi hålla oss varma. Med både vår åkermark och vår 

skog, har vi goda möjligheter att erbjuda både kommuninvånarna och andra dessa 

livsnödvändiga behov. 

Vi har också en växtförädling och en lantbruksutbildning som gynnar det näringsliv vi har 

i kommunen. Det finns goda möjligheter att utveckla det gröna företagandet, 

innebärande att det också blir fler jobb och ibland jobb som inte kräver så lång 

utbildning. Våra lantbruksföretag är duktiga på att producera råvaror men det skulle vara 

både intressant och värdefullt om vi kan utveckla förädlingen av dessa produkter inom 

vår kommun. Med minskat transportbehov gynnar vi miljön. 

 

Utmaningar 

Flera tätorter är omgärdade av åkermark av hög klass. I Kågeröd och Röstånga finns det 

naturskyddade områden intill tätorterna. Var ska vi bygga? Utbyggnadstakten av 

bredbandsfiber är på tok för låg för att nå 100 % täckning. Nedsläckning av kopparnäten. 

Relativt låg standard på landsvägarna försvårar för varutransporter. Brist på arbetskraft 

inom jordbrukssektorn. Kraven på enskilda avlopp. Vissa bussar kan försvinna när 

pågatågstrafiken byggs ut. Det är stor brist på Gång- och cykelvägar. Ibland kolliderar 

lantbruksintressena med andra boende på landsbygden. Det är i huvudsak produktion av 

livsmedel som råvaror i vår kommun, även om det också finns några förädlingsföretag i 

form av t.ex. Lantmännen, Barry Callebaut, Vidinge Grönt, Skånemöllan och Björnekulla.  

 

Lösningar 

● Förtäta byggnationen så långt det är möjligt. Bygg högre hus.  

● Sätt upp en målsättning för hur många som ska bo i kommunen för att klara den 

grundläggande servicen till rimliga skatter och avgifter 

● Ställ krav på Trafikverken när det gäller standarden på våra landsvägar 

● Försäljning av närodlade och närproducerade varor i alla dagligvarubutiker i 

kommunen 

● Fler förädlingsföretag är önskvärda för att nå över gränsen för en kritisk massa 

● Projekt för arbetslösa i både kommunens egen regi och i samarbete med 

företagen 

● Systematisk inventering av misskötta/förfallna fastigheter 

● Säker skolväg även för de som bor på landsbygden 

● Säkrare busshållplatser 

● Säkerställ belysningen av allmänna vägar ur både trygghets- och 

säkerhetssynpunkt 
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Billeberga 

Det goda med Billeberga 

Närheten till såväl större nationella vägar som till kollektivtrafik. Närheten till städerna 

utmed E6. Närheten till väg 17 och väg 110. GC-väg till Landskrona. Närheten till 

Järavallens friluftsområde. Småskalighet och trygghet. Förskola och skola. 

 

Utmaningar 

Det behövs en livsmedelsbutik i Billeberga. Det behövs en ny idrottsplats. Det behövs 

säkrare avfarter och korsningar på väg 17. Det behöver säkerställas mark för fler 

bostäder.  

Lösningar 

● Vi vill ha fler bostäder i Billeberga, som bl.a. kan skapa förutsättningar för en 

livsmedelsbutik 

● Det ska vara möjligt att bo kvar i Billeberga även på äldre dar 

● Vi vill medverka till att det etableras en livsmedelsbutik i Billeberga 

● Det behövs en ny idrottsplats i Billeberga 

● Det behövs en plan för permanent utbyggnad inför kommande behov av fler 

förskoleplatser och fler elever i skolan 
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Kågeröd 

Det goda med Kågeröd 

Närheten till Söderåsen. Ett internationellt företag i form av Barry Callebaut. Närheten till 

internationellt kända Ring Knutstorp.  Närheten till Helsingborg. Kommande pågatåg på 

Söderåsbanan.  

 

Utmaningar 

En bättre väg till Ekeby f v b till Helsingborg (väg 109). Bättre möjligheter att se och 

använda Söderåsen som både en ekologisk och ekonomisk resurs. Barriären som uppstår 

till följd av infarten från Simmelsberga till Barry Callebaut. Svårt att få lönsamhet i 

dagligvarubutik. Svårt att sälja tomter. För få lägenheter. 

 

Lösningar 

● Bostadsbyggnation med butik på f d Milkfoodtomten 

● Hyresrätter/marklägenheter utmed Gullregnsgatan  

● Bättre skötsel av osålda kommunala tomter 

● Utredning av möjligheterna att bygga ut Åsgården 

● Återuppbyggnad av Kågerödslund 

● Minimera riskerna med den barriär som kommer att uppstå mellan samhället och 

Brahevallen, när nya vägen byggs där 

● Förhandla med såväl Region Skåne som Trafikverket om att skynda på en ny 

sträckning av väg 109 mellan Ekeby och Kågeröd 

● Fler utbildningar på Svalöfs Gymnasium på Ring Knutstorp  

● Se positivt på en utveckling av verksamheterna i övrigt på Ring Knutstorp 

● En ny port till Söderåsen i eller intill Kågeröd 

● En långsiktig plan för utbyggnad av skola och förskola behövs 
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Röstånga 

Det goda med Röstånga 

Naturen och turismen är tillsammans med boendemiljö och skola positiva varumärken för 

Röstånga. 

Väg 108 innebär acceptabla möjligheter att nå en större arbetsmarknad, liksom 

pågatågstrafik från såväl Stehag, Klippan som Teckomatorp. Brist på bostäder och i 

synnerhet hyresrätter. 

 

Utmaningar 

Att bli ett nav vid Söderåsen och för omgivningen. Bättre kommunikationer. Säkerställa 

att dagligvarubutiken är kvar. Intresset för att bryta Kaolin vid Jällabjär. Utveckla 

fritidsaktiviteter. Vissa mer eller mindre misskötta fastigheter. Räddningstjänstens behov 

av större lokaler.  

 

Lösningar 

● En mindre konstgräsplan samt idrottshall 

● Gång- och cykelväg till Billinge (och Stockamöllan) 

● Upprustning av GC-vägen till Skäralid 

● Utveckla turistbyrån bl.a. till galleri 

● Eventuellt tak över utomhusbadet 

● Fler aktiviteter som får turister att stanna längre 

● Inköp av Röstångahallen  

● Utredning om anslutningsbuss till pågatågsstationer i Svalövs och Kågeröd 

● Det ska vara möjligt att bo kvar i Röstånga på äldre dar 

● Byggnation av hyresrätter 

● Natur- och naturnära arbeten som arbetsmarknadsprojekt 

● Utegym i anslutning till en ”naturrunda” 
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Svalöv 

Det goda med Svalöv 

Den tätort i kommunen som har mest samhällsservice. Ett centralt läge i västra Skåne. 

Nära till en stor arbetsmarknad. Pågatåg på gång. Goda utbildningsmöjligheter. Goda 

möjligheter till nybyggnation. 

 

Utmaningar 

Dålig framförhållning när det gäller nybyggnation. Tydliga mål vad vi vill med 

centralorten. Hur ska vi bygga ut, med tanke på all högklassig åkermark runt om 

samhället? Samhället behöver utveckla mot norr och öster om man ska beakta 

markkvaliteten. Linåkerskolan börjar bli trångbodd – vad händer när den är fullsatt? Brist 

på Gång- och cykelvägar 

 

Lösningar 

● En helhetsbild över Lantlyckan och hela det kvarteret. 

● Inventera alla byggbara ytor i tätorten, utan att äventyra behovet av grönområde.  

● Överväg med hjälp av demografiska prognoser behovet av fler högstadieklasser 

● Gång- och cykelvägar till Billeberga och till Källstorp 

● En ny väg 108 från Teckomatorp förbi Torrlösa mot Bialitt 

● Pågatågsstation i Svalöv senast årsskiftet 2020/2021 

● Investera i Kvarnhuset, bl.a. i ”Kyrksalen” eller sälj fastigheten 

● Busstation/pendlarparkering på Lantyckan 
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Teckomatorp 

Det goda med Teckomatorp 

Bra kommunikationer både via tåg till västra och sydvästra Skåne och väg 17. Tillräckligt 

stort samhälle för att klara basservice i form av butik, förskola och skola. Detaljplanelagd 

mark, ägd mark som kan detaljplaneläggas. En ny järnvägsknut när trafiken på 

Söderåsbanan kommer igång.  

 

 

Utmaningar 

Jordbruksmarken intill samhället är delvis av hög kvalitet. Det finns fornlämningar intill 

samhället. BT-Kemisaneringen är inte klar, vilket försvårar helhetsplaneringen. Det är 

mycket trafik på genomfartsgatan och försvåras av många bomfällningar. Skolan börjar 

bli för liten. Svårighet att få köpa Panel-Gustavs fastighet. 

 

Lösningar 

● Väg 108 - en ny förbifart öster som samhället från Norrvidinge till Norra 

Skrävlinge 

● GC-väg till Norrvidinge 

● Nya och permanenta skolbyggnader 

● Utbyggnad av flyglarna på Ängslyckan för att skapa fler platser på Särskilt Boende 

● Nya lokaler till företagen på Ängslyckan för att frigöra ytor för boende 

● Lämplig mark för företagsändamål behöver tas fram 

● Detaljplan på Granbo 

● Moderniserad detaljplan för Plåtslagargatan med närliggande område – bl.a. 

Panel-Gustavs 

● Utökade pendlarparkeringar både norr och söder om järnvägen 
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Tågarp 

Det goda med Tågarp 

Bra kommunikationer via tåg både mot Helsingborg och mot Malmö/Lund. Bra 

landsvägskommunikationer genom väg 110 och närheten till både väg 17, E6 och E4. Det 

finns förskola och idrottsplats. Det finns detaljplanelagd mark, klar att bygga på i takt 

med att gator och VA anläggs. Råådalen erbjuder fina naturupplevelser.  

 

Utmaningar 

Jordbruksmarken intill samhället är till stor del av hög kvalitet. Det är mycket trafik på 

väg 110 genom samhället och det också många bomfällningar. Det finns därmed en 

barriär som klyver samhället. 

 

Lösningar 

Det behövs fler bostäder, för att öka möjligheterna till att driva en dagligvarubutik. Det 

behövs en tunnel under väg 110 vid klubbstugan/biblioteket. Möjligheterna att gå och 

eventuellt cykla utmed Råån både mot Sireköpinge och mot Ottarp bör utredas.  
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