
34

breda	 för	 att	 ge	 utrymme	 åt	 cyklister	 med	 olika	 hastigheter	 samt	 att	
gångtrafik	och	cykeltrafik	separeras	på	ett	tydligt	sätt.	

Kollektivtrafi k

För	 att	 skapa	 ett	 hållbart	 samhälle	 är	 det	 viktigt	 att	 göra	 det	 lätt	 för	
invånarna	att	välja	hållbara	resor.	Tillgång	till	kollektivtrafik	är	en	viktig	
del	i	att	minska	bilanvändandet.	Att	minska	bilanvändandet	är	motiverat	
både	med	hänsyn	till	mängden	utsläpp	av	växthusgaser	på	det	påverkan	
på	klimatet	som	de	för	med	sig	och	med	hänsyn	till	trafiksäkerheten	för	
gående	och	cyklister.

Busshållplatser	är	viktiga	knutpunkter	som	möjliggör	både	spontana	och	
planerade	möten.	Utformningen	av	hållplatserna	är	därför	viktig.	De	ska	
vara	tillgängliga	och	trygga	men	också	trevliga	och	inbjudande.

En	tillgänglig	och	pålitlig	kollektivtrafik	är	viktigt	ur	en	jämlikhetsaspekt	
så	att	även	de	som	inte	äger	bil	eller	har	körkort	ska	ha	möjlighet	att	ta	
sig	 till	 arbete,	 skola,	 fritidsaktiviteter,	 socialt	umgänge	med	mera	samt	
uträtta	vardagsärenden.	

Parkering

Vid	målpunkter,	hållplatser	och	vid	tätortens	knutpunkter	ska	det	finnas	
gott	 om	bra	 cykelparkeringar.	 Cykelparkeringar	 ska	 vara	 trygga,	 säkra	
och	 tillgängliga,	 därför	måste	 de	 placeras	 där	människor	 rör	 sig	 samt	
vara	upplysta.	De	ska	vara	anpassade	efter	dagens	varierade	cykelutbud	
med	vanliga	cyklar,	elcyklar,	 träningscyklar,	 lastcyklar,	cykelkärror	med	
mera	och	bör	erbjuda	service	i	form	av	pump	och	laddningsmöjligheter.

Då	 stora	 ytor	 i	 attraktiva	 centrala	 lägen	 används	 för	 parkering	 skulle	
en	 översyn	 av	 det	 egentliga	 parkeringsbehovet	 i	 Förslöv	 kombinerat	
med	en	parkeringsstrategi	kunna	gynna	tätortens	utveckling	och	skapa	
möjligheter	till	förtätning	och/eller	nya	mötesplatser.

Gator, trafi k och kommunikation

En	utmaning	när	det	gäller	att	utveckla	och	 förvalta	Förslövs	gator,	 torg	
och	platser	är	att	kommunen	inte	är	huvudman	för	de	allmänna	platserna.	
Det	 innebär	 att	 vägföreningen	 bör	 vara	 de	 som	 tar	 initiativ	 och	 driver	
utvecklingen	i	nära	samarbete	med	kommunen	då	det	är	de	som	kommer	
att	ha	skötselansvar	 för	platserna.	Det	är	därför	 lämpligt	att	kommunen	
på	sikt	tar	över	huvudmannaskap	och	därigenom	skötselansvaret	för	att	
kunna	driva	utvecklingen	av	de	allmänna	platserna.

Vantingevägen,	sträckan	mellan	Mercurivägen	och	Margretetorpsvägen,	är	
tätortens	mest	belastade	vägsträcka. I	arbetet	med	att	skapa	ett	hållbart	
samhälle	är	det	viktigt	att	arbeta	för	sänkta	hastigheter	i	tätorten.	För	att	
uppnå	det	behöver	känslan	av	en	tätort	stärkas	för	de	som	kör.	Detta	kan	
bland	annat	göras	genom	att	minska	stora	gaturum.	En	effekt	avdetta	är	en	
trevligare	och	tryggare	miljö	som	inbjuder	till	promenader.

Gång- och cykeltrafi k

Gång-	 och	 cykeltrafik	 ska	 ha	 högst	 prioritet	 i	 tätorten.	 Det	 ska	 vara	
inbjudande	att	 röra	 sig	 till	 fots	och	både	gång-	och	cykelbanor	 ska	vara	
trygga	 och	 säkra.	 Fotgängare	 och	 cyklister	 ska	 så	 långt	 som	 möjligt	
separeras.	Med	en	miljö	som	är	inbjudande	att	röra	sig	i	till	fots	minskar	
behovet	 av	 parkeringsplatser	 i	 direkt	 anslutning	 till	 målpunkterna.	 För	
att	uppnå	detta	behöver	belysningen	längs	gång-	och	cykelvägar	ses	över	
och	 förbättras.	 Det	 finns	 också	 behov	 av	 att	 komplettera	 cykelvägnätet	
med	 cykelvägar	 till	 de	 mindre	 byarna	 utanför	 tätorten	 samt	 till	 havet.	
Cykelvägar	mellan	 byarna	 och	 tätorten	 skulle	 framför	 allt	 öka	 barn	 och	
ungas	möjlighet	att	på	egen	hand	ta	sig	till	och	från	skola,	fritidsaktiviteter	
och	socialt	umgänge.

Norr	 om	 tätorten	 föreslås	 den	 gamla	 banvallen	 byggas	 om	 till	 cykelväg	
för	 att	 knyta	 ihop	Förslöv	med	Grevie	och	Båstad.	 Inne	 i	 tätorten	knyts	
cykelvägen	ihop	med	den	befintliga	cykelvägen	längs	Bokesliden.

Det	är	viktigt	att	de	större	cykelstråken	mellan	orter	och	byar	är	tillräckligt	
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Biltrafi k

För	att	minska	trafiktrycket	på	villagatorna	och	på	sätt	skapa	en	tryggare	
trafikmiljö	 för	gående	och	cyklister,	 främst	barn,	 förslås	en	ny	bilväg	 till	
Bjärevallen	och	 idrottsområdet.	Exakt	 läge	 för	en	väg	har	 inte	studerats	
i	detta	dokument	men	det	är	lämpligt	att	den	ansluter	till	Vistorpsvägen	
i	närheten	av	stationen.	Vägen	skulle	då	även	utgöra	en	del	av	gatustruk-
turen	för	det	 föreslagna	bostadsområdet	mellan	Vistorpsvägen	och	Möl-
lebäcken.

Åtgärder	behövs	för	att	minska	hastigheterna	i	tätorten.	En	åtgärd	är	att	
förstärka	känslan	av	tätort	genom	att	minska	de	stora	gaturummen,	bland	
annat	genom	förtätning	och	att	bygga	bort	parallella	gator.

Flera	av	vägarna	i	Förslöv	tillhör	Trafikverket.	Trafikverket	har	nyligen	in-
lett	arbetet	med	en	åtgärdsvalstuide	för	Förslöv	med	syfte	att	skapa	säkra	
vägar	för	gående	och	cyklister	till	tågstationen.

Wi-fi

Många	förväntar	sig	idag	att	ha	tillgång	till	trådlös	uppkoppling.	
i-fi	har	blivit	en	viktig	del	av	kommunens	infrastruktur. Fritt	 i-fi	

föreslås	finnas	vi	torgbildningen	mellan	Ica	och	banken	samt	vid	torg-
bildningen	 vid	 skolan. Här	 bör	 även	möjlighet	 att	 ladda	mobiltelefoner,	
surfplattor	och	annan	datorutrustning	finnas.

Framtidsstrategier för trafi k:
• Gång och cykel ska prioriteras
• Arbeta för sänkta hastigheter genom att gestalta om

gaturummen
• Arbeta för utvecklad kollektivtrafi k
• Arbeta för kommunalt huvudmannaskap

Energiförsörjning

Då	Förslöv	ligger	på	Hallandsåsens	sydsluttning	finns	goda	förutsättning-
ar	för	att	utnyttja	solenergi.	Detta	bör	uppmuntras	både	för	privata	som	
för	kommunala	aktörer.

Bebyggelse

Förslöv	 ska	 växa	 inifrån	 och	 ut.	 Utbyggnadsområden	 nära	 järnvägs-
stationen	 samt	 vid	 centrumbildningarna	 ska	 prioriteras	 i	 första	 hand.	
Först	 när	 dessa	 är	 utbyggda	 kan	 områden	 längre	 ut	 bli	 aktuella	 att	
exploatera.	 Funktionsblandning	 där	 exempelvis	 bostäder,	 förskola	 och	
service	samsas	 i	samma	kvarter	eller	till	och	med	i	samma	byggnad	är	
eftersträvansvärt.	Det	medför	en	flexibilitet	i	användningen	och	skapa	liv	
och	rörelse	under	hela	dagen.

Kulturmiljö

I	 hela	 Förslöv	 finns	 enstaka	 byggnader	 och	 miljöer	 med	 höga	
kulturmiljövärden.	Dessa	redogörs	inte	för	i	detta	dokument.	Bedömning	
av	dessa	görs	från	fall	till	fall.	Den	kulturmiljöinventering	som	finns	för	
Förslöv	innehåller	inga	beskrivningar	av	byggnaderna	eller	byggnadernas	
värden.	 En	 ny	 kulturmiljöinventering	 skulle	 därför	 behöva	 göras	 för	
Förslöv.

Bostäder

En	stor	del	av	bostadsutbudet	 i	 tätorten	är	 idag	i	småhus.	Det	 finns	en	
brist	 på	 radhus,	 mindre	 bostäder	 och	 bostadsrätter.	 Detaljplaner	 som	
innehåller	detta	bör	därför	prioriteras	före	detaljplaner	för	villor.	Större	
detaljplaner	bör	ge	utrymme	för	olika	former	av	bostadshus.	

Tätortens	utveckling	 ska	 ske	genom	 förtätning	och	de	 lucktomter	 som	
finns	bör	utnyttjas.	Genom	förtätning	utnyttjas	befintlig	infrastruktur	på	
ett	effektivt	sätt.	Den	närhet	som	skapas	till	allmän	och	kommersiell	service	
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skapar	ökade	möjligheter	att	kombinera	alla	delar	av	livet	och	är	positivt	
ur	 ett	 jämställdhetsperspektiv.	Närheten	 till	 service	bidrar	också	 till	 ett	
minskat	bilberoende.	Förtätning	innebär	ett	effektivt	markutnyttjande	och	
stödjs	av	hushållningsprincipen	-	att	mark	ska	användas	till	det	ändamål	
den	 är	 bäst	 lämpad	 för.	 I	 Förslöv	 finns	 stora	möjligheter	 till	 förtätning,	
framförallt	i	samband	med	att	gaturummen	minskas	samt	på	delar	av	den	
gamla	banvallen.

I	Förslöv	finns	flera	större	områden	i	attraktiva	lägen	nära	stationen	och	
centrumbildningarna,	som	dessutom	bidrar	till	att	bygga	ihop	tätorten	och	
förstärka	Förslövs	sammanhållna	struktur.	 mrådet	mellan	Vantingevägen	
och	Möllebäcken	(1,	karta	16)	är	både	stationsnära	och	centralt.	Det	bör	
därför	utnyttjas	för	så	kallad	blandstad	som	innehåller	flera	funktioner.	Här	
ryms	bostäder,	småskaliga	och	icke	störande	verksamheter.	Även	service	
så	som	exempelvis	förskola	och	gruppboende	passar	bra	här.	Närheten	till	
stationen	 underlättar	 hämtning	 och	 lämning	 för	 föräldrar	 som	 pendlar	
med	tåg	eller	arbetar	på	någon	av	de	större	arbetsplatserna	i	närheten.	

Planläggning	 pågår	 för	 delar	 av	 fastigheten	 Förslöv	 2:4	 (2)	 som	 ligger	
centrumnära	i	den	östra	delen	av	Förslöv.	Detta	är	en	stor	fastighet	som	
etappvis	bör	planläggas	 för	blandad	bostadsbebyggelse	hela	vägen	fram	
till	 Vantingevägen	 i	 söder.	 Utbyggnaden	 bör	 starta	 i	 de	 mer	 centrala,	
norra	 delarna.	 De	 senare,	 södra,	 etapperna	 bör	 avvakta	 tills	 andra	mer	
stationsnära	områden	är	utbyggda.

När	 ovan	 nämnda	 områden	 är	 fullt	 utbyggda	 finns	 ytterligare	 ett	 stort	
område	 som	 kan	 bebyggas	 i	 Förslövs	 norra	 del,	 norr	 om	 Vadebäcken	
(3).	Detta	område	är	stationsnära	och	utbyggnaden	bör	starta	 i	de	mest	
stationslära	lägena	för	att	sedan	etappvis	bebyggas	utåt.	Vidare	finns	också	
ett	mindre	område	på	fastigheten	 lstorp	1:1,	i	anslutning	till	Bokesliden	
(4),	ett	område	i	anslutning	till	Viarpsvägen	i	söder	(5)	samt	några	mindre	
områden	 i	 väster	mellan	 befintlig	 bebyggelse	 och	 järnvägen	 (6)	 som	är	
lämpliga	för	bostadsbebyggelse.

avsett	 var	 i	 Förslöv	 exploatering	 sker	 ska	 ledorden	 vara	 effektivt	
markutnyttjande.	 Flerfamiljshus,	 radhus	 och	 mindre	 småhus	 med	 små	

tomter	 i	 varierande	upplåtelseformer	 ska	prioriteras.	 I	de	 lägen	 som	är	
mest	centrala	och/eller	stationsnära	bör	högre	hus	tillåtas.

Verksamheter

Den	handel	och	service	som	finns	 i	Förslöv	är	viktigt	 för	tätorten.	 I	 takt	
med	 att	 Förslöv	 växer	 ökar	 underlaget	 för	 handel	 och	 service	 och	 ökar	
möjligheterna	 för	 den	 att	 finnas	 kvar	 och	 utvecklas	 på	 orten.	 Tydliga	
centrumbildningar	kan	locka	fler	människor	att	vistas	på	platserna	vilket	
ökar	möjligheterna	för	befintliga	och	nya	kompletterande	verksamheter	i	
områdena.

För	att	hushålla	med	den	mark	som	finns	att	tillgå	och	för	att	tätorten	inte	
ska	 sprida	 ut	 sig	med	 ökade	 avstånd	 som	 följd	 bör	 även	 verksamheter	
arbeta	för	förtätning.	Det	är	viktigt	att	verksamheter	nyttjar	sin	mark	så	
effektivt	som	möjligt	och	så	långt	som	möjligt	samnyttjar	olika	funktioner	
med	 grannfastigheter.	 Till	 exempel	 bör	 parkeringsytor	 och	 körytor	 vid	
inlastningsområden	 kunna	 samnyttjas.	 Detta	 gäller	 i	 hög	 grad	 för	 de	
befintliga	 verksamhetsområdena	 i	 Förslöv.	 mrådet	 vi	 stationen	 kan	
utökas	något	men	är	sedan	hänvisat	till	förtätning.

Väster	 om	 järnvägen	 finns	 möjlighet	 att	 etablera	 två	 nya	
verksamhetsområden	 med	 god	 tillgång	 till	 kommunikationer	 både	 för	
gods	och	för	personal.	Även	här	är	det	viktigt	med	ett	effektivt	nyttjande	
av	marken.	Då	områdena	ligger	högt	i	sluttande	terräng	är	det	viktigt	hur	
verksamheterna	 utformas	 och	 hur	 områdena	 ramas	 in.	 De	 ramar	 även	
in	den	södra	infarten	till	Bjärehalvön,	utifrån	den	aspekten	är	det	också	
viktigt	vilka	verksamheter	som	lokaliseras	i	området	och	hur	de	utformas.	

Offentlig service/kommunal verksamhet.	I	takt	med	att	Förslöv	växer	
kommer	behovet	av	vård	samt	barnomsorg	att	öka.	Det	är	viktigt	att	dessa	
funktioner	utvecklas	i	takt	med	att	tätorten	byggs	ut.	

Förslövs	brandstationen	ligger	mitt	i	ett	villakvarter	vilket	inte	är	optimalt	
ur	verksamhetssynpunkt.	Ett	bättre	läge	skulle	vara	i	verksamhetsområdet	
vid	stationen.	
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Framtidsstrategier för bebyggelsen:
• Ny bebyggelse ska ske genom förtätning
• Orten ska hållas ihop genom att prioritera centrumnära och

stationsnära bebyggelse
• Boendeformer som saknas i tätorten ska prioriteras
• Arbeta för fortsatt utveckling av verksamhetsmark

Skola, förskola

Det	är	svårt	att	bedömma	det	framtida	behovet	av	förskoleplatser	i	Förslöv	
men	med	föreslagen	utbyggnad	av	tätorten	kommer	sannolikt	fler	försko-
leplatser	att	behövas.	En	ny	förskola	bör	ha	4-8	avdelningar.	Det	är	en	för-
del	om	en	förskola	med	4-6	avdelningar	ges	utrymme	för	att	kunna	byggas	
ut	i	framtiden.	Det	är	också	en	fördel	att	bygga	förskolan	i	två	våningar	för	
att	skapa	så	mycket	lekyta	som	möjligt.

Ängsbyns	förskola	(område	2,	karta	16)	bör	ges	möjlighet	till	en	eventuell	
framtida	utveckling	om	behov	skulle	uppstå.

En	ny	förskolebyggnad	kommer	att	uppföras	för	förskolan	Skogsbyn,	i	an-
slutning	till	Förslövs	skola.	Skogsbyn	kommer	att	innehålla	6	avdelningar.	
En	fördel	med	placeringen	intill	skolan	är	att	det	underlättar	hämtning	och	
lämning	för	föräldrar	med	barn	både	i	förskola	och	i	skola.

Ett	lämpligt	läge	för	en	ytterligare	förskola	är	i	det	föreslagna	bostadsom-
rådet	mellan	Vistorpsvägen	och	Möllebäcken	(1).	Närheten	till	stationen	
underlättar	för	föräldrar	som	tågpendlar.

För	skolans	del	finns	behov	av	fler	lokaler.	Skoltomten	är	stor	nog	för	att	
räcka	som	utemiljö	för	fler	elever.	För	att	hushålla	med	utemiljön	bör	sko-
lan	byggas	i	mer	än	en	våning.	Nya	byggnader	bör	så	långt	som	möjligt	pla-
ceras	närmare	Bokesliden	respektive	Margretetorpsvägen	för	att	minska	
det	stora	gaturummet	och	på	så	sätt	hjälpa	till	att	sänka	hastigheterna	på	
vägarna.	Det	 finns	 idag	 en	konkurrens	 om	 skolans	 lokaler	 som	 förutom	
att	de	ska	räcka	till	skolans	behov	även	inrymmer	biblioteket,	Ungdomens	
Hus	och	Kulturskolan.	Idrottshallen	har	en	hög	beläggningsgrad	och	nytt-
jas	 både	 av	 skolan	 och	 av	 Förslövs	 IF.	 Att	 alla	 dessa	 funktioner	 samsas	
inom	samma	område	har	stora	fördelar	för	den	sociala	hållbarheten	då	det	
skapar	möjlighet	till	möten	både	planerade	och	oplanerade	samt	möjliggör	
möten	mellan	människor	som	inte	redan	känner	varandra.

Vid	en	utbyggnad	av	skolan	bör	byggnaden	kunna	ges	en	utformning	som	
markerar	och	stärker	platsens	identitet.

Vård och omsorg

Ett	 nytt	 äldreboende	 planeras	 i	 närheten	 av	 vårdcentralen	 (område	
2,	 karta	 16).	 Beroende	 på	 placering	 inom	 området	 kan	 det	 utformas	
med	eller	utan	möjlighet	att	expandera.	Bedömningen	är	att	mer	än	ett	
äldreboende	i	Förslöv	inte	är	realistiskt.	Det	är	därför	en	fördel	med	en	
placering	som	har	tillräckliga	ytor	för	att	möjliggöra	en	eventuell	framtida	
expansion.	 m	ytterligare	äldreboenden	behövs	för	att	täcka	kommunens	
behov	och	äldreboendet	i	Förslöv	inte	har	möjlighet	att	expandera	byggs	
ytterligare	boende	sannolikt	i	någon	annan	av	kommunens	tätorter.

Det	 finns	 en	 efterfrågan	 på	 små,	 lättskötta	 bostäder	 i	 tätorten	 för	 de	
som	inte	längre	vill	ha	en	stor	villa.	Ett	behov	kan	därför	finnas	för	ett	
trygghetsboende	i	Förslöv.	Detta	bör	placeras	i	närheten	av	äldreboendet	
(2).	 	 Bostadsutbudet	 i	 orten	 bör	 även	 kompletteras	 med	 lägenheter	
utformade	på	ett	sådantsätt	att	det	är	möjligt	att	bo	kvar	i	dem	även	som	
äldre.	Med	sådana	boenden	kan	behov	uppstå	av	en	utökad	hemtjänst.

Kommunen	 ser	 ett	 behov	 av	 ett	 nytt	 LSS-boende.	 Ett	 sådant	 placeras	
lämpligen	 i	 bostadsområdet	mellan	 Vistorpsvägen	 och	Mölleån	 (1)	 då	
det	både	är	centralt	och	stationsnära,	vilket	ger	ökad	 livskvalitet	åt	de	
boende.

275

275



39

Samrådshandling 2017-02-16
                     Inriktningsdokument Förslöv tätort

Karta 16, bebyggelseutveckling
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Nordvästra Förslöv

Ett	grönstråk	föreslås	längs	Vadebäcken.	Stråket	skulle	bli	en	länk	i	en	lång,	
sammanhängande	slinga	runt	hela	tätorten.

Beflingtliga	kvarter	bör	förtätas	där	det	är	möjligt.	Stora	tomter	kan	tillåtas	
att	avstyckas	där	det	inte	påverkar	en	eventuell	kulturmiljö	negativt.	Där	
lucktomter	finns	bör	de	nyttjas	för	bebyggelse.

Söder	om	Vistorpsvägen	finns	ett	område	som	lämpar	sig	 för	blandstad.	
Det	stationsnära	läget	gör	att	en	utbyggnad	av	området	bör	prioriteras	och	
att	det	bör	ha	en	hög	exploateringsgrad.	Det	är	lämpligt	att	området	inrym-
mer	förskola	samt	ett	gruppboende.

Norr	 om	Vadebäcken	 ligger	 ett	 stort	 område	 som	 också	 är	 lämpligt	 för	
blandstad	bestående	av	bostäder	och	mindre	verksamheter	och	service.	
De	delar	som	ligger	närmast	stationen	bör	byggas	ut	först.	Sedan	bör	om-
rådet	växa	etappvis	norrut.	Det	är	viktigt	att	området	knyts	ihop	med	sta-
tionen	med	gång	och	cykelvägar	för	att	dra	nytta	av	det	stationsnära	läget.	
Den	 gamla	banvallen	 föreslås	 bli	 en	 gång-	 och	 cykelväg	 från	Bokesliden	
till	Grevie	och	sen	vidare	mot	Båstad.	Gång-	och	cykelvägen	föreslås	från	
Bokesliden	ledas	ner	genom	det	föreslagna	utbyggnadsområdet	till	statio-
nen.	En	Gång-	och	cykelväg	föreslås	även	knyta	ihop	stationen,	genom	ut-
byggnadsområdet,	med	Grevie	via	den	befintliga	cykelvägen	längs	väg	105.

Cykelvägen	längs	Vistorpsvägen	föreslås	förlängas	mot	Segelstorp	och	ha-
vet.	Det	skapar	möjlighet	 för	de	som	bor	 i	byarna	väster	om	Förslöv	 ich	
järnvägen	att	på	ett	tryggt	sätt	cykla	till	tätorten.	Det	ger	också	möjlighet	
för	förslövsborna	att	cykla	till	stranden.

Det	är	viktigt	att	verksamheter	nyttjar	sin	mark	så	effektivt	som	möjligt	
och	så	långt	som	möjligt	samnyttjar	olika	funktioner	med	grannfastigheter.	
Till	 exempel	 bör	 parkeringsytor	 och	 körytor	 vid	 inlastningsområden	
kunna	samnyttjas.	 mrådet	vi	stationen	kan	utökas	något	men	är	sedan	
hänvisat	 till	 förtätning.	Väster	om	 järnvägen	 finns	möjlighet	att	etablera	
två	 nya	 verksamhetsområden	 med	 god	 tillgång	 till	 kommunikationer	

både	för	gods	och	för	personal.	Även	här	är	det	viktigt	med	ett	effektivt	
nyttjande	av	marken.	Då	områdena	ligger	högt	i	sluttande	terräng	är	det	
viktigt	 hur	 verksamheterna	 utformas	 och	 hur	 områdena	 ramas	 in.	 De	
ramar	även	in	den	södra	infarten	till	Bjärehalvön,	utifrån	den	aspekten	är	
det	också	viktigt	vilka	verksamheter	som	lokaliseras	i	området	och	hur	
de	utformas.		
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Nordöstra Förslöv

I	Förslövs	nordöstra	del	finns	en	stor	utvecklingspotential	i	de	stora	gatu-
rummen.	Här	bör	det	strävas	efter	att	nya	huskroppar	placeras	närmare	
vägen	för	att	skapa	ett	tydligare	gaturum	och	för	att	dämpa	hastigheterna	
på	vägarna.	

Beflingtliga	kvarter	bör	förtätas	där	det	är	möjligt.	Stora	tomter	kan	tillåtas	
att	avstyckas	där	det	inte	påverkar	en	eventuell	kulturmiljö	negativt.	Där	
lucktomter	finns	bör	de	nyttjas	för	bebyggelse.

Skoltomten	bedöms	räcka	även	för	framtida	utbyggnad	av	skolan.	För	att	
nyttja	marken	effektivt	och	för	att	öka	möjligheterna	för	skolans	utemiljö	
bör	utbyggnad	av	skolan	ske	i	mer	än	en	våning.	Utemiljöns	innehåll	skulle	
behöva	kompletteras	så	att	det	skapas	platser	och	möjligheter	till	aktivite-
ter	för	alla.	En	utomhusscen	skulle	kunna	vara	ett	komplement	som	erbju-
der	ett	visst	väderskydd	för	ungdomar	som	vill	ha	någon	plats	utomhus	att	
vistas	på.	Den	skulle	även	kunna	erbjuda	möjligheter	till	dans	eller	andra	
spontana	aktiviteter	och	utanför	skoltid	skulle	den	komplettera	kultursko-
lan	och	kunna	nyttjas	för	att	berika	kulturlivet.

Det	finns	en	platsbildning	i	hörnet	mellan	Bokesliden	och	Margretetorps-
vägen.	 Denna	 kan	 utvecklas	 och	 tillsammans	 med	 säkra	 passager	 över	
vägarna	 knytas	 ihop	 med	 en	 yta	 söder	 om	 korsningen	 samt	 den	 stora	
öppna	ytan	vid	bensinstationen,	väster	om	Bokesliden.	Detta	ger	möjlig-
het	att	skapa	en	centrumbildning	som	kan	fungera	som	mötesplats	och	ett	
socialt	centrum.	Att	platsen	omges	av	både	offentliga	 funktioner	så	som	
skola,	 bibliotek	och	kyrka	 	 samt	handel	 ger	 goda	 förutsättningar	 för	 att	
människor	 från	olika	åldersgrupper	och	som	befinner	sig	 i	olika	skeden	
av	livet	använder	platsen	och	möts.	Platsen	måste	utformas	så	att	den	blir	
inbjudande	att	vistas	på.	I	takt	med	att	fler	människor	vistas	på	en	plats	
ökar	underlaget	 för	service	och	utbudet	skulle	kunna	kompletteras	med	
exempelvis	ett	café.

Gång-	och	cykelvägen	längs	Margretetorpsvägen	planeras	att	förlängas.	
Det	skapar	möjlighet	för	de	som	bor	i	byarna	öster	om	Förslöv	att	på	ett	
säkert	sätt	cykla	till	tätorten.

Vid	Bokesliden,	mittemor	grönområdet	Rosenhult,	finns	ett	område	som	
är	möjligt	att	bebygga.	 mrådet	är	dock	 inte	högst	prioriterat	och	bör	
inte	byggas	ut	 förrän	de	mer	stations-	och	centrumnära	 lägena	 tagits	 i	
anspråk.
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Bjärevallen	ges	möjlighet	att	utvecklas	och	förstärkas.	Aktivitetsområdet	
kan	kompletteras	med	 andra	 sporter	 och	 aktiviteter	 om	behov	uppstår.	
Ny	väganslutning	samt	gång	och	cykelväg	föreslås	från	Vistorpsvägen	och	
stationen.	Bilvägen	skulle	avlasta	gatorna	 i	befintlig	bostadsområde	och	
skapa	säkrare	vägar	för	gående	och	cyklister.	En	ny	gång	och	cykelväg	stär-
ker	kopplingen	till	stationen	och	gör	Bjärevallen	ett	en	attraktiv	målpunkt	
även	för	besökare	som	kommer	till	orten	med	kollektivtrafik.

Det	gamla	spårområdet	 föreslås	utvecklas	till	en	aktivitetspark	som	kan	
inrymma	en	bredd	av	aktiviteter,	 främst	så	kallade	spontana	aktiviteter.	
Det	 skulle	 kunna	 vara	 en	 skulpturpark,	 lekplats,	 skatepark	 eller	 pump-
trackbana.	 mrådet	kan	även	bli	en	del	i	ett	grönstråk	som	kopplar	ihop	
förslövs	södra	delar	med	Möllebäcken.	Bitvis	kan	sträckan	kompletteras	
med	gång-	och	cykelväg	för	att	knyta	ihop	det	befintliga	gång-	och	cykel-
vägnätet.	Det	finns	också	utrymme	ett	 förtätning	med	bostäder	på	vissa	
delar	av	sträckan.	Här	är	det	dock	viktigt	att	beakta	risken	för	eventuella	
markföroreningar.

Befintlig	cykelväg	 längs	Ljungbyholmsvägen	kan,	antingen	helt	 längs	vä-
gen	eller	delvis	längs	den	gamla	banvallen,	västerut	och	på	så	sätt	skapa	
möjlighet	för	boende	i	byarna	väster	om	Förslöv	och	järnvägen	att	på	ett	
tryggt	sätt	cykla	till	tätorten.	Det	skapar	också	möjlighet	att	cykla	till	Sto-
rahult	och	havet.

Stråket	längs	Möllebäcken	föreslås	förlängas	ända	fram	till	järnvägen.	Ex-
akt	sträckning	är	inte	studerad.	 nskvärt	är	att	stråket	i	så	stor	del	som	
möjligt	följer	bäcken,	men	bitvis	kan	en	dragning	längs	befintliga	gator	be-
hövas.	Ett	grönstråk	föreslås	också	parallellt	med	järnvägen.	Detta	knyter	
ihop	stråket	längs	Viarps	Byaväg	med	stationen	och	blir	en	del	i	ett	sam-
manhängande	grönstråk	runt	hela	tätorten.

Det	finns	ett	flertal	områden	där	det	är	möjligt	att	bygga	ut	Förslöv	med	
bostäder	 blandat	 med	 verksamheter	 och	 service,	 så	 kallad	 blandstad.	
Dessa	bör	dock	inte	tas	i	anspråk	förrän	mer	stationsnära	och	centrum-
nära	områden	är	fullt	utbyggda.

Beflingtliga	kvarter	bör	förtätas	där	det	är	möjligt.	Stora	tomter	kan	till-
låtas	att	avstyckas	där	det	inte	påverkar	en	eventuell	kulturmiljö	negativt.	
Där	lucktomter	finns	bör	de	nyttjas	för	bebyggelse.
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Vid	korsningen	Vantingevägen	-	Mercurivägen	finns	en	platsbildning	som	
av	många	 förslövsbor	 pekas	 ut	 som	 centrum.	 För	 att	 denna	 ska	 kunna	
fungera	som	centrumbildning	behöver	den	utvecklas.	Det	behöver	skapas	
en	tydlighet	mellan	privata,	halvprivata	och	offentliga	platser.	Platsen	be-
höver	också	 förstärkas	med	möjlighet	 till	verksamheter	på	och	omkring	
torgytan.	Utöver	detta	behövs	även	en	passagen	över	Vantingevägen	göras	
tryggare	och	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	torgytan	binds	ihop	med	Sand-
bäcksgården	som	även	den	kan	utvecklas	till	en	del	av	centrumbildningen.	
En	 tryggare	passage	över	vägen	stärker	även	de	befintliga	gång-	och	cy-
kelstråken	och	uppmuntrar	människor	att	röra	sig	till	fots	och	med	cykel	
vilket	ökar	möjligheterna	för	möten.	

Vantingevägen	och	Sandbäcksvägen	ligger	parallellt	vilket	skapar	ett	stort	
gaturum	och	en	otydlig	tätortsentré.	För	att	sänka	hastigheterna	på	Van-
tingevägen	och	skapa	en	tryggare	och	trevligare	miljö	bör	ambitionen	vara	
att	förtäta	gaturummet.	 m	Sandbäcksvägen	byggs	bort	skulle	det	ge	möj-
lighet	till	förtätning.

Längs	Vantingevägen	bör	gång-	och	cykelvägen	förlängas	för	att	möjliggöra	
för	de	som	bor	 i	byarna	söder	om	Förslöv	att	på	ett	 tryggt	sätt	cykla	till	
tätorten.

Beflingtliga	kvarter	bör	förtätas	där	det	är	möjligt.	Stora	tomter	kan	tillåtas	
att	avstyckas	där	det	inte	påverkar	en	eventuell	kulturmiljö	negativt.	Där	
lucktomter	finns	bör	de	nyttjas	för	bebyggelse.

ster	om	Vantingevägen	finns	ett	stort	område	som	genom	sin	närhet	till	
den	föreslagna	centrumbildningen	och	befintlig	service	är	lämplig	för	be-
byggelse	med	så	kallad	blandstad.	Inom	området	bör	det	finnas	bostäder	i	
blandade	former	och	upplåtelser	samt	möjlighet	att	utveckla	äldreomsor-
gen	och	förskolan.	 mrådet	bör	byggas	ut	etappvis	och	de	mest	centrala	
och	stationsnära	delarna	i	norr	måste	prioriteras.	De	mindre	centralt	be-
lägna,	södra	delarna	av	området	bör	avvakta	en	utbyggnad	till	dess	att	alla	
de	mer	stationsnära	områdena	i	Förslöv	utnyttjats	fullt.

I	den	sydöstra	delen	av	Förslöv	finns	redan	idag	flera	grönstråk.	Dessa	
skulle	med	enkla	medel	kunna	kopplas	ihop	till	ett	större	sammanhäng-
ande	system	av	grönstråk	som	erbjuder	stora	valmöjligheter.	En	mindre	
grön	länk	som	skapar	en	tydlig	kopplin	i	grönstrukturen	föreslås	mellan	
Viarps	Byaväg	och	den	mindre	vägen	österut	på	andra	sidan	Vantingevä-
gen.	 tterligare	en	sådan	länk	som	behöver	tydliggöras	är	sträckan	förbi	
vårdcentralen.

I	öster,	vid	Margretetorpsvägen,	finns	ett	verksamhetsområde.	Detta	bör	
inte	utökas	till	ytan	men	kan	med	fördel	utvecklas	genom	förtätning.
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar	som	görs	på	torg,	stråk	och	andra	offentliga	platser	leder	till	fler	
spontana	och	planerade	möten	och	aktiviteter.	Det	gynnar	det	sociala	sam-
spelet	 och	 integrationen	 samt	 stärker	 känslan	 av	delaktighet	 och	 tillhö-
righet.	Att	till	exempel	stärka	centrumbildningen	vid	skolan	gynnar	bland	
annat	möten	mellan	människor	i	olika	åldrar	och	skeden	av	livet.	Även	en	
förstärkt	centrumbildning	vid	korsningen	Vantingevägen	-	Mercurivägen	
skapar	möjligheter	till	möten	vilket	är	viktigt	för	den	sociala	samvaron	och	
den	psykiska	hälsan.	Att	skapa	en	grön	aktivitetsplats	vid	gamla	banvallen	
ger	möjlighet	till	möten,	rekreation	och	spontana	aktiviteter	vilket	gynnar	
folkhälsan	och	ökar	människors	känsla	av	samhörighet.	Satsningar	på	att	
utveckla	och	ta	om	hand	offentliga	ytor	skapar	trygghet.	Ju	tryggare	vi	kän-
ner	oss	desto	mer	används	platsen	vilket	gynnar	möjligheten	till	möten,	är	
positivt	för	tryggheten	och	minskar	utanförskapet.

Inriktningsdokumentet	möjliggör	för	en	mångfald	av	aktiviteter	vilket	ger	
förutsättningar	för	en	innehållsrik	vardag.

Att	som	inriktningsdokumentet	föreslår	satsa	på	kompletterande	bostads-
former	gynnar	integrationen,	möjliggör	för	äldre	att	bo	kvar	på	hemorten	
och	erbjuder	möjligheter	till	boende	för	många	fler	grupper	med	olika	lev-
nadsförhållanden.

Att	 förtäta	Förslöv	ökar	närheten	mellan	olika	funktioner	i	samhället,	så	
som	boende,	butiker	och	 förskola	och	 skola,	 och	ökar	på	 så	 sätt	möjlig-
heten	att	utföra	vardagsärenden	på	ett	enklare	sätt	och	på	så	sätt	få	ihop	
det	så	kallade	livspusslet.	Att	bygga	ihop	delar	av	samhäller	och	att	bygga	
bort	 tomma,	 öppna	platser	minskar	det	mentala	 avståndet	mellan	 olika	
målpunkter	och	gör	det	mer	tilltalande	att	välja	bort	bilen	till	förmån	för	
gång	eller	cykel.

Platsens	identitet	är	viktig	för	invånarnas	känsla	av	tillhörighet	vilket	i	sin	
tur	är	viktigt	för	välmåendet.	En	stor	del	av	Förslövs	identitet	ligger	i	sam-
hällets	småskalighet	och	den	goda	servicen.	En	förtätning	och	utbyggnad	
av	Förslöv	 ger	 ett	 ökat	underlag	 för	 att	 bevara	och	utveckla	handel	 och	

service.	Samtidigt	är	det	viktigt	att	tätorten	inte	växer	för	snabbt	och	på	
så	sätt	förlorar	känslan	av	att	vara	ett	litet	samhälle.	

Påverkan på folkhälsan

Föreslagna	åtgärder	för	att	prioritera	gående	och	cyklister	gynnar	folk-
hälsan.	Bättre	belysning	och	säkra	passager	över	bilvägarna	ger	ökad	sä-
kerhet	och	trygghet.	Det	leder	till	att	fler	väljer	att	cykla	vilket	i	sin	tur	
leder	till	förbättrad	folkhälsa.	Cykling	kan	ses	som	ett	rättvist	transport-
slag	då	många	har	råd	med	en	cykel.	Den	förbättrade	folkhälsan	omfattar	
därför	en	stor	del	av	befolkningen.

Att	sammanhängande	grönstråk	ökar	möjligheten	till	rekreation	i	varda-
gen.	Att	binda	ihop	tätortens	grönområden	och	skapa	stråk	ökar	tillgång-
en	till	miljöer	som	inbjuder	till	rörelse	i	människors	närområde	vilket	är	
en	viktig	faktor	för	folkhälsa.	

Effekter för barnen

Barn	ska	kunna	delta	 i	 samhället	med	 lika	 förutsättningar	oavsett	 lev-
nadsvillkor.	 Att	 satsa	 på	 gång-	 och	 cykelbanor	mellan	 tätorten	 och	 de	
kringliggande	byarna	är	positivt	då	det	är	en	del	i	att	barn	och	ungdomar	
kan	bli	mer	självständiga	med	ökad	möjlighet	att	på	egen	hand	ta	sig	till	
skolor,	aktiviteter	osv.	Att	gång	och	cykelbanor	utformas	separerat	med	
trygghet	och	säkerhet	i	fokus	är	viktigt	för	att	uppnå	detta.

En	utveckling	av	Bjärevallen	och	ett	nytt	aktivitetsområde	vid	gamla	ban-
vallen	möjliggör	mer	spontanidrott	och	lek	vilket	är	positivt	ut	ett	barn-
perspektiv	då	fler	barn	får	en	större	närhet	till	rekreationsområden.	En	
aktivitetspark	vid	det	gamla	spårområdet	kan	även	bli	en	mötesplats	för	
ungdomar	som	inte	är	aktiva	inom	föreningsverksamheten.
En	hög	kvalitet	på	grönytor	förbättrar	barnens	tillgång	till	grönska	och	
lek.	En	översyn	och	upprustning	av	lekplatser	bör	ske	tillsammans	med	
barnen	för	att	tillgodose	deras	behov	av	att	påverka	de	miljöer	de	själva	
använder.	
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Att	arbeta	för	att	skapa	möjligheter	för	ett	café	eller	liknande	verksamhet	
vid	någon	av	centrumbildningarna	samt	satsningar	på	två	olika	centrum-
bildningar	med	olika	karraktär	skapar	ett	differentierat	utbud	av	mötes-
platser	för	barn	och	ungdomar	i	alla	åldrar.	En	komplettering	av	skolgår-
den	 med	 en	 väderskyddad	 plats,	 exempelvis	 en	 scen,	 gynnar	 barn	 och	
ungdommar	då	de	får	en	större	valfrihet	när	det	gäller	aktiviteter	under	
raster.

Påverkan på miljön
Att	utveckla	grönstråk	och	att	knyta	 ihop	 tätortens	större	grönområden	
förbättrar	 tätortens	 ekosystemtjänster.	 Det	 erbjuder	 större	 tillgång	 till	
gröna	miljöer	vilka	utgör	en	psykosocial	ekosystemtjänst	som	är	positiv	
för	människors	välbefinnande.		

Inriktningsdokumentet	innebär	ett	bevarande	och	förstärkande	av	befint-
liga	ekosystemtjänster	i	form	av	bland	annat	sammanhängande	biotoper,	
lokala	rekreationsområden,	artrikedom,	klimatskydd	och	sociala	värden.

Att	konsekvent	prioritera	gång-	och	cykeltrafik	i	tätorten	förväntas	minska	
antalet	korta	bilresor	och	leder	till	minskade	utsläpp	vilket	är	ett	kommu-
nalt	miljömål.

Minskade	gaturum	medför	lägre	hastigheter	vilket	i	sin	tur	leder	till	mins-
kat	buller	och	en	bättre	boendemiljö.

En	utveckling	av	Förslöv	i	stationsnära	lägen	minskar	behovet	av	bil.	Det	
möjliggör	 både	 arbetspendling	 och	 fritidsresor	 med	 kollektivtrafik.	 Ett	
minskat	 behov	 av	 bil	 medför	 minskade	 utsläpp.	 Det	 kan	 också	 på	 sikt	
leda	till	ett	minskat	behov	av	att	nyttja	markyta	för	bilens	behov	i	form	av	
parkeringsytor	och	körbanor.	Istället	skulle	markytan	kunna	nyttjas	som	
grönytor	eller	för	att	underlätta	alternativa	färdmedel	så	som	kollektivtra-
fik,	gång	och	cykel.

Påverkan på landskapsbilden
mrådet	 där	 föreslagen	 verksamhetsmark	 ligger	 är	 starkt	 påverkat	 av	

mänsklig	aktivitet.	Påverkan	skedde	i	samband	med	tunnelbygget	genom	
Hallandsås.	Platsen	skiljer	sig	från	kringliggande	landskap	i	söder	genom	
sin	 skala,	 markmaterial	 och	 toppografi.	 mrådet	 ansluter	 till	 befintligt	
verksamhetsområde	 i	 öst	 och	 har	 formats	 till	 en	 del	 av	 ett	 industriellt	
landskap.

Nya	verksamhetsområden	väster	om	järnvägen	påverkar	landskapsbilden	
negativt	från	sett	från	söder.	Inslag	av	stora	byggnadsvolymer	i	ett	 jord-
brukslandskap	bör	 sammanfogas	med	 förstärkta	 vegetationsridåer	 som	
idag	redan	finns	i	landskapet.	

Då	väg	105	är	en	av	de	stora	infarterna	till	Bjärehalvön	är	utformningen	av	
verksamheterna	närmast	vägen	viktig.

Ekonomiska konsekvenser
Ett	genomförande	av	inriktningsdokumentet	innebär	stora	investeringar	
som	måste	delas	upp	över	lång	tid.	Detta	måste	tillåtas	ske	i	en	takt	som	
är	rimlig	för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	finns.	Flera	av	
åtgärderna	kan	dessutom	finansieras	och	genomföras	helt	eller	delvis	av	
andra	aktörer	än	kommunen.	Ett	sätt	att	driva	samhällsutvecklingen	fram-
åt	är	att	uppmuntra	initiativ	från	andra,	exempelvis	fastighetsägare	eller	
föreningar.	Mycket	bör	även	kunna	samfinansieras	mellan	kommunen	och	
fastighetsägare,	verksamhetsutövare,	exploatörer,	och	andra	myndigheter.

Utöver	de	faktiska	kostnaderna	så	innebär	inriktningsdokumentet	också	
stora	samhällsekonomiska	vinster.	Dessa	är	svåra	att	mäta	och	sätta	siffror	
på.	Det	man	kan	se	är	till	exempel	att	många	åtgärder	som	påverkar	häl-
san	positivt	på	lång	sikt	medför	minskade	kostnader	för	samhället	i	form	
av	minskad	sjukfrånvaro	från	arbetsplatser	och	minskat	vårdbehov.	Andra	
effekter	så	som	ökad	livskvalitet	samt	ökad	jämställdhet	och	jämlikhet	är	
ännu	svårare	att	beräkna	vinster	i	faktiska	siffror.	
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Effekter	av	inriktningsdokumentet	som	medför	samhällsekonomiska	vin-
ster	är	bland	annat	en	ökad	cyklism	som	i	sin	tur	medför	förbättrad	hälsa,	
färre	olyckor	och	friskvårdsvinster,	en	ökad	trygghet	och	bättre	tillgång	på	
rekreationsområden	vilka	alla	leder	till	en	bättre	hälsa	för	invånarna.	En	
förtätning	av	 samhället	ökar	möjligheterna	att	 få	 ihop	alla	delar	av	var-
dagslivet	vilket	ger	både	en	ökad	livskvalitet	och	en	ökad	jämställdhet.	För-
bättrade	utemiljöer	och	mötesplatser	för	alla	åldrar,	exempelvis	vid	gamla	
spårområdet,	ger	ökad	livskvalitet	och	när	det	gäller	barn	och	ungdomar	
kan	det	även	bidra	till	att	minska	risken	för	exempelvis	missbruksproble-
matik.	

Påverkan på kommunens mål

Fullmäktigemål

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett	 genomförande	 av	 inriktningsdokumentet	 breddar	 utbudet	 av	 bostä-
der.	Förtätningen	skapar	närhet	till	service	vilket	i	sin	tur	underlättar	för	
många	att	få	ihop	sin	vardag.	Förtätning	ger	även	större	underlag	till	ser-
vice,	 handel	 och	 kollektivtrafik.	 Närhet	 till	 välutvecklade	 grönstråk	 och	
parker	bidrar	till	att	göra	tätorten	attraktiv.

2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet	 skapar	 en	 tydlighet	 kring	 kommunens	 vilja	 och	
målbild.	Det	är	viktigt	att	efterföljande	beslut	följer	inriktningsdokumen-
tet	intentioner	för	att	bibehålla	tydligheten.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett	genomförande	av	 inriktningsdokumentet	 innebär	 långsiktiga	 föränd-
ringar	och	 investeringar.	Detta	måste	 tillåtas	ske	 i	en	 takt	som	är	rimlig	
för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	finns.	Ett	sätt	att	driva	
samhällsutvecklingen	framåt	är	att	uppmuntra	initiativ	från	andra,	exem-
pelvis	fastighetsägare	eller	föreningar,	samt	att	arbeta	för	samfinansiering	
av	åtgärder	som	ligger	i	många	parters	intresse.

Delmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Utvecklingsmöjligheter	finns	inom	befintlig	skoltomt.

2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet	 möjliggör	 utveckling	 av	 verksamheter	 och	 ger	
utrymme	för	nya	lokaler.	Satsningar	på	grönstråk	skapar	bra	rekreations-
miljöer.

3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Utveckling	av	tätorten	genom	förtätning	ger	ökat	underlag	för	handel	och	
service	samt	skapar	ökade	möjligheter	att	bo	och	arbete	i	samma	ort.

4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En	utveckling	av	 tätorten	genom	 förtätning	är	positivt	ut	ett	miljöper-
spektiv.	Bebyggelse	i	stationsnära	och/eller	centrumnära	lägen	priorite-
ras.	En	viktig	del	i	inriktningsdokumentet	är	att	förbättra	förutsättning-
arna	för	gång-	och	cykeltrafik.	

5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa
Trygghet-	och	 folkhälsoaspekter	har	varit	 centrala	delar	 i	 arbetet	med	
inriktningsdokumentet.	Ett	genomförande	av	de	 föreslagna	åtgärderna	
medför	tryggare	offentliga	miljöer	och	skapar	en	större	närhet	och	till-
gänglighet	 till	 goda	 rekreationsmöjligheter.	 Föreslagna	 åtgärder	 för	 en	
ökad	cykling	och	 fysisk	aktivitet	 leder	 till	 god	 folkhälsa.	Ett	genomför-
ande	 av	 inriktningsdokumentet	 skapar	nya	mötesplatser	 för	 alla	 kom-
munens	invånare	och	förbättrar	befintliga	mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda	möjligheter	finns	att	utveckla	kulturupplevelser	i	samband	med	de	
stråk	och	knutpunkter	som	föreslås	i	inriktningsdokumentet.
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9. FORTSATT ARBETE
Efter	 samrådet	 sammanställs	 inkomna	 synpunkter	 i	 en	 samrådsredogö-
relse.	Därefter	tar	kommunen	ställning	till	eventuella	revideringar	innan	
inriktningsdokumentet	går	upp	för	antagande	i	kommunfullmäktige.	

Dokumentet	kommer	därefter	att	ligga	till	grund	för	kommande	planer	och	
projekt	samt	vara	vägledande	vid	beslutsfattandet.	 Inriktningsdokumen-
tet	kommer	att	komplettera	och	fungera	som	underlag	till	den	kommun-
täckande	översiktsplanen.

För	genomförandet	av	inriktningsdokumentet	behövs	bland	annat	frågan	
om	huvudmannaskap	hanteras,	en	parkeringsstrategi	utarbetas	samt	att	
kommunen	 tillsammans	med	Trafikverket	 studerar	 i	 detalj	 hur	de	 stora	
gaturummen	ska	hanteras.	En	byggnadsinventering	skulle	behöva	upprät-
tas	för	att	klargöra	vilka	enskilda	byggnader	i	tätorten	som	är	värdefulla	
och	behöver	bevaras	samt	beskriva	på	vilket	sätt	och	varför	byggnaderna	
är	bevarandevärda.	

I	 samband	med	planläggning	och	andra	projekt	nära	vattendragen	och	 i	
tätortens	låglänta	delar	måste	hänsyn	tas	till	riskerna	kopplade	till	höjda	
vattenflöden	och	översvämningsrisken	samt	hur	dessa	risker	ska	hanteras.	
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10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet	 har	 utarbetats	 av	 planarkitekt	 Emma	 Johansson	
på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	kommun.	Dessutom	har	följande	tjänste-
män	deltagit	i	arbetet:	

• Kristina	Bell,	översiktsplanerare
• Roger	Larsson,	stadsarkitekt
• Andreas	Jansson,	gatu-	och	trafikingenjör
• Jenny	Hertsgård,	parkingenjör
• Birgitte	Dahlin,	skolchef
• Mårten	Nilsson,	exploateringsingenjör
• Emma	Salomonsson,	kart-	och	GIS-ingenjör
• Ingemar	Lundström,	projekt-	och	utredningsingenjör
• Sofia	Boivie,	fastighetsstrateg
• Emma	Pihl,	vård-	och	omsorgschef
• Andrea	Larsson,	kommunikatör

Fotografer
• Hans	Kjellman
• Björn	Andersson
• Lykke	Plöen
• Johanna	Brännström
• Emma	Johansson
• Annika	Jern

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	
Planarkitekt	

11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver	kommunens	tjänstemän	har	även	följande	organisationer,	råd	etc	
deltagit	i	arbetet:

• Byarådet
• Pensionärsrådet
• Handikapprådet
• Förslövs	skolas	elevråd
• Företagare	i	Förslöv
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1.  SAMMANFATTNING

Den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	har	
tagits	fram	i	dialog	med	Förslövs	invånare	och	baseras	i	stor	utsträckning	
på	intryck	och	diskussioner	som	framkom	under	en	 orkshop	i	november	
2016.

Den	 första	 delen	 av	 dokumentet	 innehåller	 sammanfattning	 och	
bakgrundsfakta.

Den	 andra	 delen	 innehåller	 en	 analys	 av	 förutsättningar	 för	 social	
hållbarhet	i	det	offentliga	rummet	och	förslag	till	åtgärder.	Kapitel	2	utgår	
från	 iakttagelser	på	plats.	 I	Förslöv	som	helhet	konstateras	att	det	 finns	
ett	behov	av	att	stärka	de	offentliga	ytorna.	Det	finns	också	ett	behov	av	
att	 skapa	 säkra	 passager	 över	 bilvägarna	 samt	 att	 stärka	 olika	 platsers	
identitet.

Den	 tredje	 delen	 är	 en	 konsekvensanalys	 av	 de	 förslag	 som	 läggs	 fram	
i	 inriktningsdokumentet	 för	 Förslöv.	 Kapitel	 3	 utgår	 från	 vilka	 sociala	
konsekvenser	 som	 kan	 förväntas	 om	 förslagen	 genomförs	 och	 beskrivs	
under	aspekterna	Sammanhållen	stad,	Samspel,	Vardagsliv	och	Identitet.

Inriktningsdokumentet	 utreder	 och	 analyserar	 hur	 orten,	 med	
utgångspunkt	i	historien	och	det	läge	samhället	befinner	sig	i	nu,	lämpligen	
kan	och	bör	utvecklas	i	framtiden.	Enligt	politiskt	beslut	har	arbetet	med	
inriktningsdokumentet	 skett	 i	 nära	 samarbete	 med	 Förslövs	 invånare	
genom	olika	former	av	medborgardialog.	Den	sociala	konsekvensanalysen	
kompletterar	 dialogen	 genom	 att	 belysa	 de	 sociala	 konsekvenserna	 av	
inriktningsdokumentets	förslag.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet	 med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 visa	 Båstads	 kommuns	
viljeinriktning	 för	 tätortens	 utveckling	 och	 innehåller	 en	 vision	 om	
tätortens	 framtid.	 Visionen	 uppnås	 genom	 de	 mål	 som	 formuleras	 i	
dokumentet	och	som	har	förankrats	inom	den	kommunala	organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets	 målformuleringar	 pekar	 mot	 en	
utvecklingsriktning	 som	 är	 långsiktigt	 hållbar	 -	 ur	 ett	 ekologiskt,	
ekonomiskt	 och	 socialt	 perspektiv.	 Förslagen	 i	 inriktningsdokumentet	
syftar	till	att	uppfylla	nedanstående	mål.

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
genom	att:

•	 Utveckling	av	orten	ska	ske	genom	förtätning,	stationsnära	byggande	
samt	centrumnära	byggande.

•	 Gång-	och	cykel	ska	prioriteras	före	bilen
•	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtrafiknära	lägen
•	 Prioritera	boendeformer	som	saknas	i	tätorten
•	 Tätortens	 grönytor	 ska	 vara	 sammanhängande,	 tillföra	

ekosystemtjänster	och	främja	folkhälsa

Effekt:	Ett	minskat	behov	av	bilresor	och	förbättrade	rekreationsmöjligheter	
ger	förutsättningar	för	en	bättre	folkhälsa	och	minskade	utsläpp.	Utveckling	
genom	 förtätning	 ger	 ett	 mer	 ekonomiskt	 och	 effektivt	 utnyttjande	 av	
befintlig	infrastruktur.

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
genom	att:

•	 Det	ska	finnas	attraktiva	och	tillgängliga	bostäder	i	tätorten
•	 De	goda	pendlingsmöjligheterna	ska	tas	till	vara
•	 Tätorten	ska	ha	tillräckligt	stort	utbud	av	handel,	utbildning,	service	

och	omsorg
•	 Det	ska	finnas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla

Effekt:	Antal	 boende	 i	 Förslöv	ökar	och	kan	kombinera	 arbetsliv,	 fritid,	
vardag	och	fest	på	ett	praktiskt	och	meningsfullt	sätt.

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
genom	att:

•	 Utveckla	ett	tydligt	centrum
•	 Målpunkterna	 ska	 bindas	 samman	 på	 ett	 tryggt	 och	 säkert	 sätt	 för	

fotgängare	och	cyklister
•	 Skapa	 en	 sammanhängande	 och	 tillgänglig	 grön-	 och	 blåstruktur	 i	

kombination	samt	stråk	för	rekreation	och	aktivitet	
•	 Tätorten	ska	vara	välkomnande	för	gäster	och	invånare
•	 Utveckla	mötesplatser	för	alla

Effekt: Förslöv	kan	 fortsätta	utvecklas	 till	en	attraktiv	och	karaktärsfull	
tätort.
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Social hållbarhet
Hållbar	utveckling	brukar	beskrivas	som	samhällets	förmåga	att	 fungera	
på	 både	 kort	 och	 lång	 sikt	 ur	 ett	 ekologiskt,	 ekonomiskt	 och	 ett	 socialt	
perspektiv.	För	att	förtydliga	hållbar	utveckling	brukar	förhållandet	mellan	
de	 tre	 delarna	 beskrivas	 som	 att	 social	 hållbarhet	 är	 målet,	 ekologisk	
hållbarhet	sätter	ramarna	och	ekonomiska	hållbarheten	är	medlet	för	att	
nå	en	hållbar	utveckling.	Det	handlar	om	att	resurser	 inte	överutnyttjas,	
att	produktion	av	varor	och	tjänster	fungerar	och	att	folk	har	tillräckliga	
inkomster	och	trivsamma	levnadsmiljöer.

Hållbar	 utveckling	 handlar	 också	 om	 relationen	 mellan	 olika	 delar	 i	
samhället.	Det	betyder	att	den	enes	framgång	och	välstånd	inte	kan	bygga	
på	att	andra	människor	utnyttjas.

Social hållbarhet
Social	hållbarhet	handlar	om	att	samhällen,	byar	och	städer	ska	fungera	
tillfredsställande	 och	 att	 livet	 är	 gott	 för	 de	 människor	 som	 lever	 där.	
Den	 sociala	 hållbarheten	 inkluderar	 värden	 som	 jämlikhet,	 trygghet,	
integration,	demokrati,	arbetstillfällen	och	rättvisa.	Målet	är	ett	långsiktigt	
stabilt	 och	 dynamiskt	 samhälle	 där	 grundläggande	 mänskliga	 behov	
uppfylls	och	där	alla	känner	sig	välkomna.

För	 att	 förtydliga	 begreppet	 kan	 det	 delas	 upp	 i	 en	 beskrivning	 av	 ett	
samhälles	 välfärd	 respektive	 ett	 samhälles	 problemlösningskapacitet.	
Med	 välfärd	 menas	 att	 människor	 ska	 ha	 en	 hygglig	 standard	 och	
leva	 i	 en	 trivsam	 miljö.	 Dessutom	 har	 det	 betydelse	 att	 fördelningen	
av	 standard	 och	 livsvillkor	 är	 någorlunda	 rättvis.	 Beskrivningen	 av	
problemlösningskapaciteten	 fokuserar	 på	 samhällets,	 eller	 individernas	
gemensamma	förmåga	att	lösa	problem	och	konflikter	som	uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social	hållbarhet	är	beroende	av	många	olika	faktorer.	På	ett	övergripande	
plan	 har	 det	 betydelse	 hur	 det	 offentliga	 systemet	 fungerar	 eller	 vilken	
roll	till	exempel	näringslivet	spelar.	På	en	mellanmänsklig	nivå	byggs	den	

sociala	 hållbarheten	 upp	 av	 alla	 de	 formella	 och	 informella	 relationer	
som	ständigt	pågår	och	skapas.

Den	 byggda	 miljöns	 utformning,	 innehåll	 och	 organisation	 skapar	
rumsliga	förutsättningar	för	många	av	dessa	relationer.	Det	är	på	gator	
och	torg,	där	våra	vägar	korsas,	som	möten	uppstår	och	som	en	känsla	
av	delaktighet	 kan	 infinna	 sig.	Miljöns	 kvaliteter	 och	 sammanhangen	 i	
staden	har	stor	betydelse	för	i	hur	stor	utsträckning	den	bidrar	till	social	
hållbarhet.

För	att	belysa	miljöns	betydelse	kan	det	vara	illustrativt	att	skilja	mellan	
de	nödvändiga	 respektive	 frivilliga	aktiviteter	 som	uträttas	 i	 vardagen.	
Nödvändiga	aktiviteter	är	sådana	som	behöver	ske	oavsett	hur	krångligt,	
trevligt,	bullrigt	eller	välstädat	det	är	i	ett	område.	Frivilliga	aktiviteter	
däremot,	äger	rum	i	större	grad	om	den	fysiska	miljön	uppmuntrar	till	
utevistelse	 och	 möten.	 Spontana	 sociala	 aktiviteter,	 med	 kända	 eller	
okända,	har	en	större	chans	att	äga	rum	när	vägar	korsas	och	trivsamma	
platser	finns	för	möten.

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet	 med	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 av	 inriktningsdokumentet	
för	Båstad	är	att	på	ett	strukturerat	sätt	belysa	vilka	sociala	 frågor	som	
behöver	hanteras	och	vilka	konsekvenserna	blir	av	ett	genomförande	av	
det	slutliga	förslaget.

Avgränsning
De	geografiska	områden	som	har	analyserats	är	delar	av	Förslöv	som	hyser	
viktiga	offentliga	och	kommersiella	funktioner	och	som	har	stor	betydelse	
för	ortens	identitet:
• Skolan	och	bensinstationen
• Kyrkan	och	korsningen	Vantingevägen-Vistorpsvägen
• Bygdegården	och	vårdcentralen
• Banken,	Sandbäcksgården	och	ICA
• Järnvägsstationen
• Gamla	banvallen	och	Mölleån
vriga	delar	av	Förslöv	ingår	inte	i	den	sociala	konsekvensanalysen

Metod
Den	sociala	konsekvensanalysen	består	av	inventering,	analys	och	förslag,	
samt	en	avslutande	beskrivning	av	 inriktningsdokumentets	sociala	kon-
sekvenser.	Inventering	och	diskussion	om	förslag	har	tagits	fram	tillsam-
mans	med	 kommunanställda	 och	 boende	 och	 verksamma	 i	 Förslöv.	 En	
orkshop	har	genomförts	med	berörda	förvaltningar	för	att	på	plats	och	

tillsammans	svara	på	hur	de	utvalda	områdena	fungerar	idag.	I	 orkshop-
pen	 och	 tillsammans	med	 ett	 par	 fokusgrupper	 har	 Förslövs	 förutsätt-
ningar	diskuterats.	Åtgärderna	utgår	från	inventeringen	och	syftar	till	att	
stärka	de	inventerade	sociala	aspekterna	eller	komma	till	rätta	med	bris-
ter.	Dessa	analyser	och	diskussioner	har	inarbetats	i	inriktningsdokumen-
tet	i	de	fall	som	det	har	varit	relevant	och	överstämmande	med	målen.	På	
så	vis	har	arbetet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	och	arbetet	med	
inriktningsdokumentet	kunnat	ske	parallellt	och	i	en	gemensam	process.	
Slutligen	har	sociala	konsekvenserna	av	förslagen	i	inriktningsdokumen-
tet	analyserats.

Analysverktyg
En	 social	 konsekvensanalys	 är	 ett	 sätt	 att	 arbeta	 med	 den	 sociala	
dimensionen	 i	 planeringsprocessen.	 Arbetet	 tar	 sin	 utgångspunkt	 i	 det	
analysverktyg	 som	 Göteborgs	 stad	 har	 tagit	 fram	 och	 som	 fångar	 upp	
sociala	 aspekter	 i	 olika	 skalor.	 För	 att	 få	 en	 användbar	 analys	 för	 hela	
Förslövs	tätort	har	analysverktyget	modifierats	något.	Istället	för	att	dela	
upp	analysen	i	olika	skalor,	har	ett	antal	geografiska	fokusområden	valts	
ut	för	närmare	analys	och	diskussion.	Verktyget	utgör	ett	strukturerat	sätt	
att	identifiera	och	sortera	viktiga	sociala	aspekter	i	ett	område	eller	på	en	
plats.	Aspekterna	brukar	delas	in	i	nedanstående	kategorier.

Sammanhållen stad
Människor	 från	 olika	 sociala	 grupper	 korsar	 varandras	 stråk	 och	 delar	
plats	och	vardag.	 lika	aktiviteter	gör	att	vi	möts	på	vår	väg	 till	bostad,	
arbete,	 kultur	 eller	 rekreation.	 Den	 fysiska	 kontinuiteten,	 gång-	 och	
cykelvänligheten,	skapar	förutsättningar	för	korsande	stråk	och	möten.

Samspel
Socialt	kapital	byggs	av	både	nära	kontakter	och	bekanta	främmande	och	
skapar	en	känsla	av	delaktighet.	Närhet	mellan	människor	och	möjlighet	
till	 möten	 är	 en	 förutsättning.	 Tydliga	 offentliga	 platser	 och	 samlande	
stråk	 skapar	 fysiska	 förutsättningar	 för	möten.	 verblickbarhet	 och	 en	
känsla	av	trygghet	har	stor	betydelse.

Vardagsliv
Närhet	 till	 vardagsfunktioner	 och	 god	 räckvidd	 till	 fots,	 cykel	 och	med	
kollektivtrafik	skapar	förutsättningar	för	en	enklare	vardag.	Ren	luft	och	
ostörda	miljöer	för	rekreation	bidrar	till	en	bättre	folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet	 och	 delaktighet	 tillsammans	med	 andras	 uppfattningar	 om	
området	bygger	identifikation	med	platsen	och	stolthet	över	hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

Kapitel	 2	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	
en	beskrivning	av	förutsättningar	för	social	hållbarhet	på	
offentliga	platser	 i	 de	utvalda	geografiska	områdena.	 För	
varje	område	följer	förslag	till	åtgärder	för	att	exempelvis	
stärka	möjlighet	till	möten,	minska	segregation	och	barriärer	
och	förenkla	för	livet	i	vardagen.	Analyserna	och	förslagen	
utgör	underlag	till	arbetet	med	inriktningsdokumentet	och	
har	inarbetats	där	de	överensstämmer	med	mål	och	övriga	
avvägningar.

Kapitel	 2	 utgår	 från	 iakttagelser	 på	 plats,	 framförallt	
i	 samband	 med	 en	 orkshop,	 och	 i	 samtal	 med	 olika	
fokusgrupper.

Inventeringskarta. Streckad svart linje visar gruppernas promenader.

jänvägs-
stationen

skolan

Bjäre-
vallen
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Workshop
Inventering,	 analys	 och	 förslag	 bygger	 främst	 på	 iakttagelser	 och	 idéer	
som	uppkommit	i	samband	med	en	 orkshop	den	1	november	2016,	där	
representanter	från	olika	delar	av	kommunens	verksamheter	medverkade	
samt	en	representant	från	byarådet	och	ett	par	ungdomar	från	Ungdomens	
hus.	 Iakttagelserna	har	kompletterats	med	samtal	med	handikapprådet,	
pensionärsrådet,	 byarådet,	 representanter	 från	 ett	 antal	 verksamheter	 i	
orten,	skolans	elevråd	samt	mingel	där	allmänheten	bjudits	in.

Workshop
orkshoppen	 bestod	 främst	 av	 att	 grupper	 vandrade	 längs	 utvalda		

sträckor	 och	 samtalade	 om	 sociala	 kvaliteter	 och	 behov	 i	 området.	
Gruppernas	funderingar	 längs	med	vandringen	sammanställdes	 i	kartan	
där	platser	och	stråk	markerats	enligt	nedan.
										Trevliga	platser	/viktiga	målpunkter
										Plats	med	potential/behov	av	förändring
										Viktiga	förbindelser
										Barriärer/förbindelser	som	saknas

En	av	 grupperna	vandrade	 längs	Vantingevägen,	 från	 ICA	 till	 skolan.	En	
annan	grupp	gick	längs	Vistorpsvägen,	från	kyrkan	till	järnvägsstationen,	
medan	den	tredje	gruppen	gick	västerut	från	vårdcentralen	via	Möllebäcken	
till	gamla	stationsområdet	och	vidare	till	Bjärevallen	och	sedan	tillbaka	till	
bygdegården	via	Mercurivägen.

Frågeställningar
För	att	hålla	diskussionen	fokuserad	under	 orkshoppen	och	efterföljande	
samtal	 formulerades	 ett	 antal	 frågor	 under	 respektive	 aspekt.	 Frågorna	
nedan	bidrog	till	analysen	av	områdets	sociala	kvaliteter	och	de	behov	som	
finns.

Sammanhållen stad
•	 Hur	 kan	 samband	 och	 kopplingar	 stärkas	 medan	 barriärer,	 såväl	

fysiska	som	mentala,	istället	undviks	och	överbryggas
•	 Finns	det	trygga,	intressanta	och	promenadvänliga	stråk	och	områden
•	 I	vilken	utsträckning	blandas	funktioner	och	upplåtelseformer	på	ett	

sätt	som	motverkar	segregation	och	likriktning

Samspel
•	 Hur	 kan	 platser	 för	 möten	 och	 samspel	 utvecklas	 för	 att	 stötta	

gemensamma	aktiviteter
•	 Vilka	aktiviteter	utövas	på	offentliga	platser
•	 Hur	används	offentliga	platser	dygnet	runt,	veckans	alla	dagar
•	 Erbjuder	 platsen	 överblick	 och	 orienterbarhet,	 en	 möjlighet	 att	

bli	 sedd	och	att	se	andra 	Finns	det	en	 tydlighet	mellan	privata	och	
offentliga	ytor

•	 Bidrar	konst	och	kultur	 till	 att	 skapa	befolkade	och	omhändertagna	
stadsrum

Vardagsliv
•	 Hur	fungerar	vardagslivet 	Är	det	lätt	att	uträtta	vardagliga	ärenden 	

Finns	nödvändiga	funktioner	samlade
•	 Hur	är	den	fysiska	tillgängligheten 	Är	platsen	nåbar	utan	bil
•	 Fungerar	området	för	olika	livssituationer
•	 Främjar	miljön	ett	aktivt	vardagsliv 	Finns	det	tillgång	till	 lekplatser	

och	grönområden
•	 Är	området	hälsosamt,	med	bra	luftkvalitet,	låga	bullernivåer	och	hög	

trafiksäkerhet

Identitet
•	 Vilken	är	områdets	specifika	karaktär
•	 Hur	 kan	 förutsättningar	 förbättras	 för	 att	 miljön	 ska	 kännas	

omhändertagen	och	att	bebyggelsens	historia	och	ortens	utveckling	
går	att	utläsa,	något	som	i	sin	tur	skapar	begriplighet	och	en	känsla	av	
sammanhang 		
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Skolan och bensinstationen - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Förslövs	skola	är	en	viktig	målpunkt	som	ansluter	 till	 flera	olika	stråk.	
Bokesliden-Vantingevägen	 är	 ett	 av	 Förslövs	 starkaste	 stråk	 för	 både	
fotgängare,	 cyklister	 och	 bilister.	 Även	 Margretetorpsvägen	 är	 ett	
starkt	 stråk	 genom	 tätorten.	 Norr	 om	 skolan	 finns	 ett	 grönområde	
med	motionsslingor.	 På	 skolområdet	 finns	 även	Förslövs	 bibliotek	 och	
idrottshallen,	vilka	bidrar	 till	 att	 göra	 skolan	 till	 en	målpunkt	även	 för	
människor	som	inte	går	på	skolan	eller	har	barn	på	skolan.

Bensinstationen	 med	 butik	 är	 en	 målpunkt	 för	 många	 i	 samhället,	
framförallt	 för	 många	 av	 eleverna.	 Det	 skapar	 ett	 stråk	 tvärs	 över	
Vantingevägen.

Närheten	 mellan	 olika	 funktioner	 så	 som	 skola,	 handel	 och	
fritidsaktiviteter,	 gör	 att	 många	 rör	 sig	 till	 fots	 i	 området.	 Här	 finns	
möjlighet	att	träffa	någon	som	man	känner.	Framförallt	de	norra	delarna	
av	skolområdet,	där	Ungdomens	hus	och	bandybanan	finns	är	platser	där	
ungdomar	vistas	på.

I	 hörnet	 Bokesliden-Margretetorpsvägen,	 mot	 skolan,	 finns	 en	 plats	
med	några	bänkar	och	en	staty.	Platsen	skulle	kunna	utgör	en	entré	till	
skolområdet,	men	gångvägen	är	till	stor	del	skymd	i	lummig	växtlighet.	
Några	av	bänkarna	är	också	inbäddade	i	buskarna.	Platsen	har	potential	
och	skulle	kunna	bli	en	intressant	mötesplats	med	möjlighet	att	se	och	
möta	andra	människor.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen	Margretetorpsvägen-Bokesliden	upplevs	som	osäker	och	då	
gaturummet	är	stort	håller	många	billister	hög	hastighet.	Dessa	faktorer	
medför	 att	 vägarna	utgör	barriärer.	Många	barn	och	ungdomar	korsar	
dessutom	Bokesliden	på	väg	till	bensinstationen	utan	att	det	finns	några	
trygga	passager	över	vägen.

Skogsbyn

Ungdom
ens	

hus

Idrottshall

Bensin-
station

Bibliotek
klass	7-9

klass	F-6
Bokesliden

Margreteto
rpsvägen
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Samspel
Många	ungdomar	har	sin	sociala	samvaro	på	och	runt	skolan.	De	träffas	
och	umgås	bland	annat	på	Ungdomens	Hus	och	vid	bandyplanen.	Förslövs	
IF	 har	 många	 aktiviteter	 i	 idrottshallen	 vilket	 gör	 att	 flera	 människor	
i	 olika	 åldrar	 rör	 sig	 i	 området	men	 det	medför	 också	 att	 ungdomarna	
upplever	att	de	har	dålig	tillgång	till	lokalen.	De	framför	en	önskan	om	ytor	
att	röra	sig	på.	Även	biblioteket	är	en	plats	där	människor	i	olika	åldrar	har	
möjlighet	att	träffas,	både	planerat	och	oplanerat.

De	stora	och	otydliga	gaturummen	och		de	öppna	otydliga	rumsbildningarna	
på	skolans	område	bidrar	inte	till	att	skapa	trevliga	platser	att	vistas	på.	
Även	ytorna	runt	bensinstationen	är	otydliga	och	delvis	röriga.

Vantingevägen	 fungerar	 som	 en	 barriär	 som	 skiljer	 skolan	 och	
bensinstationen	trots	att	de	är	två	viktiga	målpunkter	med	ett	stort	utbyte	
av	människor.	

Vardagsliv
Skolan	är	en	viktig	målpunkt	för	vardagliga	och	nödvändiga	ärenden,	men	
här	 finns	 också	möjligheter	 till	 frivilliga	 aktivitieter	 genom	Ungdomens	
Hus	och	Kulturskolan.

Förskolan	Skogsbyn	skapar	en	närhet	som	underlättar	vid	hämtning	och	
lämning	för	föräldrar	med	barn	på	både	skola	och	förskola.	Förskolan	är	
dock	stängd	i	väntan	på	nybyggnation.

Bensinstationen	bidrar	till	att	platsen	befolkas	en	stor	del	av	dygnet.	Även	
busshållplatsen	 bidrar	 till	 att	 många	 människor	 rör	 sig	 i	 området	 och	
utgör	en	viktig	mötesplats.

Gång-	och	cykelvägen	längs	Vantingevägen		och	Margretetorpsvägen	gör	
att	personer	som	inte	har	tillgång	till	bil	kan	ta	sig	till	skolan,	biblioteket	
och	övrig	service	på	ett	tryggt	sätt.

Identitet
Skolan	har	sin	identitet,	men	ligger	långt	in	på	tomten	och	signalerar	inte	
sin	identitet	tydligt	utåt.	Det	finns	några	identitetsskapande	byggnader	på	
skolan,	exempelvis	högstadiet.

Bensinstationen	är	en	samlingspunkt	 som	ger	området	en	 funktion	och	
identitet.	 Även	 Ungdomens	 hus	 är	 en	 viktig	 funktion	 som	 ger	 skolans	
norra	del	en	egen	identitet	som	ungdomarnas	område.

Platsbildning vid skolan som delvis är skymd av buskage.
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Skolan och bensinstationen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	skapa	en	sammanhållen	stad	behöver	gaturummet	minskas	och	en	
tydlighet	mellan	gata	och	kvartersmark	skapas.	Platserna	behöver	ramas	
in.	Det	behöver	också	skapas	trygga	passager	över	Vantingevägen.

Samspel
Att	bygga	ihop	gaturummet	skapar	också	möjlighet	till	ett	samspel	mellan	
de	olika	sidorna	av	vägen.	Det	finns	stora	ytor,	främst	på	skolans	område	
som	kan	utvecklas	med	byggnader	och	rumsbildningar.	

I	 skolans	sydvästra	hörn	 finns	en	antydan	till	en	 liten	park,	en	så	kallad	
pocketpark.	 Denna	 bör	 kunna	 utvecklas	 till	 en	 plats	 med	 starkare	
identitet.	Kombinerat	med	en	trygg	passage	över	Vantingevägen	skulle	en	
torgbildning	kunna	skapas	tillsammans	med	en	utveckling	av	ytorna	vid	
bensinstationen	och	kyrkans	nordvästra	hörn.

Vardagsliv
Blandningen	av	funktioner	som	finns	i	området	är	positiv.	De	funktioner	
som	 finns	och	som	möjliggör	 spontana	möten	med	människor	man	 inte	
känner,	över	genarationsgränserna,	kan	stärkas	och	förtydligas.	Bibliotek,	
fritidsverksamhet	 samt	 handel	 runt	 bensinstationens	 område	 kan	
utvecklas	ytterligare	och	kompletteras	med	exempelvis	ett	café.

Skolgården	 i	 sig	 skulle	 behövas	 ses	 över	 för	 att	 skapa	 en	 blandning	 av	
stora	öppna	och	mindre	mer	skyddade	rumsbildningar.	Även	en	översyn	
av	 platser	 och	 aktiviteter	 som	 lockar	 både	 tjejer	 och	 killar	 behövs.		
Skolgården	kan	kompletteras	med	någon	väderskyddad	plats	att	vistas	på,	
exempelvis	en	utomhusscen.	En	sådan	skulle	både	bidra	med	en	plats	för	
skolungdomarna	dagtid	och	kunna	berika	kulturutbudet	i	tätorten	i	stort.
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Bensinstationen	 har	 kvällsöppet	 vilket	 bidrar	med	 en	 värdefull	 service	
som	underlättar	vardagen	för	många.	Service	kvällstid	bör	värnas.
Identitet
mrådets	 identitet	 skulle	 stärkas	 av	 karaktärsfull	 kompletterande	

bebyggelse	i	ett	par	våningar	på	skolgården.	Genom	att	tydligare	signalera	
var	biblioteket	är	skulle	platsens	identitet	stärkas	ytterligare.	De	offentliga	
funktioner	 som	 finns	 skulle	 genom	 en	 identitetskapande	 karaktärsfull	
byggnad	kunna	lyftas	fram	ytterligare.

En	 tydligare	 platsbildning	 vid	 bensinstationen,	 skolans	 sydvästra	 hörn	
samt	kyrkans	nordvästra	hörn	skulle	kunna	ge	området	en	ny	och	starkare	
identitet	i	form	av	ett	centrum	omgivet	av	både	offentliga	funktioner	och	
kommersiell	service.

Stort gaturum vid skolan.

Korsningen Vantingevägen - Margretetorpsvägen med stora öppna ytor
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	 och	 Vistorpsvägen	 är	 två	 starka	 stråk	 i	 Förslöv.	 De	
skapar	ett	flöde	av	rörelser	längs	med	gatorna,	främst	för	biltrafik,	men	
utgör	 också	 barriärer	 för	 främst	 oskyddade	 trafikanter.	 Korsningen		
upplevs	som	osäker	med	höga	 trafikflöden	men	 inga	övergångsställen	
och	 dålig	 belysning.	 Gång-	 och	 cykelvägarna	 längs	 Vistorpsvägen	 och	
Vantingevägen	knyter	 ihop	tätorten	och	kopplar	samman	platsen	med	
olika	målpunkter	så	som	skolan	och	stationen.

Runt	och	i	närheten	av	korsningen	finns	Förslövs	kyrka,	galleri	Hattlösa,	
som	 tidigare	 var	 kommunhus	 för	 Förslövs	 kommun,	 och	 Heberleins	
mataffär.	 Mittemot	 Heberleins	 ligger	 en	 stor	 parkeringsplats,	 denna	
separeras	från	butiken	av	Vantingevägen.

Samspel
Många	 tar	 sig	 till	 platserna	 runt	 korsningen	 med	 bil	 vilket	 minskar	
möjligheterna	att	mötas.	På	kyrkogården	vistas	människor	som	har	ett	
ärende	dit.	Heberleins	stora	parkering	inbjuder	inte	till	att	stanna	kvar	
på	platsen	och	gynnar	därför	 inte	möjligheten	till	möten.	Direkt	söder	
om	Galleri	Hattlösa	 finns	 ett	 litet	 grönområde	med	några	 träd	och	en	
bänk.	Det	är	dock	oklart	om	den	nyttjas.

Vardagsliv
Heberleins	 erbjuder	 möjlighet	 till	 vardagsärenden.	 Den	 centrala	
placeringen	gör	det	möjligt	för	många	att	ta	sig	till	affären	på	andra	sätt	
än	med	bil,	även	om	merparterna	av	kunderna	väljer	detta	färdsätt.

mrådet	erbjuder	till	stor	del	frivilliga	aktiviteter.
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Identitet
Kyrkan		och	Galleri	Hattlösa,	ett	kommunhus	från	tiden	då	Förslöv	var	en	
egen	kommun,	är	båda	identitetsskapande	byggnader.	Även	bostadshuset	
söder	 om	kyrkan,	 som	 renoverats	 och	 återskapats,	 bidrar	 till	 att	 stärka	
platsens	identitet	som	Förslövs	gamla	kärna.

Parkeringen	mittemot	 Heberleins	 utgör	 en	 stor	 öppen	 yta	 men	 saknar	
identitet	och	bidrar	inte	heller	till	områdets	identitet.	

Det	 lilla	 grönområdet	 söder	 om	 Galleri	 Hattlösa	 är	 även	 det	 ganska	
identitetslöst.	Det	är	inte	heller	helt	tydligt	att	platsen	är	en	allmän	plats	
och	hur	den	förhåller	sig	till	galleriets	fastighet.

Bageri med begränsade möjligheter till uteservering Platsbildning vid korsningen Vantingevägen - Vistorpsvägen
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	förbättra	tillgängligheten	i	området	och	bryta	barriärerna	behövs	
säkra	passager	över	vägarna	och	bättre	belysning	för	gående	och	cyklister.

Samspel
Grönområdet	 söder	 om	 Galleri	 Hattlösa	 skulle	 kunna	 utvecklas	 och	
förstärkas.	Platsen	skulle	kunna	bli	 en	 trevlig	plats	 för	möten	eller	att	
bara	sitta	en	stund	och	titta	på	aktiviterna	i	området.	

Delar	av	Heberleins	parkering	skulle	kunna	utvecklas	för	att	uppmuntra	
människor	 till	 att	 dröja	 kvar	 i	 området.	 Ett	 torg	 med	 möjlighet	 till	
uteservering	skulle	gynna	möjligheten	att	träffa	andra.

Vardagsliv
Redan	idag	utgörs	den	större	delen	av	livet	i	området	av	frivilliga	aktiviteter.	
Möjligheten	till	den	typen	av	aktiviteter	skulle	kunna	förstärkas	genom	
att	platserna	görs	trivsammare	och	i	högre	grad	uppmuntrar	människor	
att	vistas	på	dem.

Identitet
Parkeringen	 vid	Heberleins	 är	 stor.	 m	delar	 av	 ytan	 utvecklas	 till	 en	
mötesplats	med	möjlighet	till	utesevering	och	ramas	in	med	butiker	på	
befintliga	grannfastigheter,	skulle	platsen	få	en	starkare	identitet.

Det	finns	en	stor	potential	att	utveckla	och	stärka	grönområdets	identitet.	
Detta	skulle	mycket	väl	kunna	göras	i	samarbete	med	galleriet	och	på	så	
sätt	också	lyfta	och	tydligare	signalera	kulturen	i	området.
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Öppna grönytor vid Galleri Hattlösa

Stor parkeringsyta vid Heberleins
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Bygdegården och vårdcentralen - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	som	är	ett	starkt	stråk	men	också	en	barriär	går	rakt	igenom	
området.	 Vägen	 korsas	 av	 ett	 övergångsställe.	 Det	 finns	 även	 en	 tunnel	
under	vägen.	Den	är	dock	otrygg	då	den	är	smal,	mörk	och	med	skymd	sikt.

Gång-	och	cykelvägen	längs	Möllebäcken	binder	ihop	de	båda	sidorna	av	
Vantingevägen	men	på	 östra	 sidan	 av	 vägen	 försvinner	 den	 i	 en	 otydlig	
parkeringsyta.

I	området	finns	flera	stora	öppna	ytor	i	anslutning	till	Vantingevägen.	De	
skapar	ett	stort	och	otydligt	gaturum	utan	rumsbildning.

Längs	 Möllebäcken	 går	 ett	 gång-	 och	 cykelstråk	 som	 erbjuder	 stora	
rekreationsvärden.	 Stråket	 kan	 dock	 upplevas	 som	 mörkt	 och	 otryggt	
kvällstid.

Samspel
mrådet	 erbjuder	 till	 största	 delen	 nödvändiga	 aktiviteter	 i	 form	 av	

förskolor	och	vårdcentral.	Det	finns	inga	allmänna	platser	i	området	som	
inbjuder	till	att	uppehålla	sig	på	och	därmed	också	begränsade	möjligheter	
till	möten.	På	förskoletomten	finns	en	boulbana	som	är	tillgänglig	kvällar	
och	helger.

Bygdegården	 har	 varit	 en	 mötesplats	 men	 nu	 råder	 osäkerhet	 kring	
aktiviteterna	 där	 och	 i	 dagsläget	 har	 den	 en	 begränsad	 funktion	 som	
mötesplats.	

Vardagsliv
Närheten	mellan	 de	 olika	 funktionerna	 i	 området	 och	 förskolornas	 och	
vårdcentralens	placering	centralt	 i	 tätorten	underlättar	vardagsärenden.	
Även	personer	som	inte	kör	bil	har	goda	möjligheter	att	ta	sig	till	servicen.	
Busshållplatser	 finns	 ca	 500	 meter	 norr	 om	 vårdcentralen	 och	 ca	 200	
meter	söderut.
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Identitet
mrådet	är	grönt	med	Möllebäcken	som	rinner	genom	tätorten.	Den	är	

dock	bara	tydlig	och	tillgänglig	väster	om	Vantingevägen.

Både	bygdegården	och	 vårdcentralen	håller	 låg	 profil	 och	 är	 inte	 några	
identitetsskapande	 byggnader.	 Dock	 är	 bygdegårdens	 funktion	 som	
mötesplats	med	 de	 aktiviteter	 som	 funnits,	 och	 till	 viss	 del	 fortfarande	
finns,	 där	 viktig	 för	 hela	 Förslövs	 identitet.	De	 stora	 öppna	 ytorna	 runt	
vårdcentralen	och	på	fastigheten	direkt	norr	om	Färgerivägen	bidrar	inte	
heller	till	områdets	identitet.

Mörk och smal gång- och cykeltunnel med dålig siktFörslövs bygdegård
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Bygdegården och vårdcentralen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	 att	 knyta	 ihop	 stråket	 längs	 Möllebäcken	 med	 befintligt	 gång-	 och	
cykelvägnät	 och	 bostäder	 och	 service	 öster	 om	 Vantingevägen	 behöver	
gång-	 och	 cykelvägen	 förbi	 vårdcentralen	 förtydligas.	 Stråket	 längs	
Möllebäcken	behöver	även	bättre	belysning	för	att	öka	tryggheten.

För	att	den	befintliga	tunneln	under	Vantingevägen	ska	vara	ett	attraktivt	
och	 trafiksäkert	 alternativ	 till	 övergångsstället	 krävs	 trygghetshöjande	
åtgärder.	Tunneln	behöver	bättre	belysning	och	även	om	det	kan	vara	svårt	
att	lösa	bör	även	siktförhållandena	in	i	tunneln	ses	över.

Samspel
För	att	förbättra	möjligheten	för	människor	att	mötas,	både	planerat	och	
oplanerat	behövs	platser	som	inbjuder	till	att	vistas	på.	Vid	vårdcentralen	
finns	 stora	 ytor.	 Här	 skulle	 en	 trevlig	 plats	 med	 bänkar	 och	 tilltalande	
inramning	kunna	skapas.	Även	stråket	längs	Möllebäcken	kan	lyftas	med	
ett	par	mindre	platsbildningar	med	bänkar.

Då	det	svenska	klimatet	gör	att	mötesplatser	utomhus	inte	är	så	attraktiva	
under	vinterhalvåret	 skulle	Bygdegården	kunna	spela	en	viktig	 roll	 som	
mötesplats	inomhus	om	dessa	delar	av	verksamheten	utvecklas.

Vardagsliv
Närheten	 och	 tillgängligheten	 till	 service,	 omsorg	 och	 rekreation	 ger	
goda	 förutsättningar	 för	 alla	 att	 uträtta	 vardagsärenden	 på	 ett	 enkelt	
sätt.	 Grönstråket	 kan	kompletteras	med	bänkar	på	några	platser	 för	 att	
möjliggöra	för	fler	att	vistas	i	området	och	ta	del	av	rekreationen.	En	ökad	
tillgång	till	rekreation	för	fler	personer	är	positivt	för	folkhälsan.
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Identitet
Att	 förlänga	 och	 förtydliga	 stråket	 längs	 Möllebäcken	 även	 öster	 om	
Vantingevägen	skulle	stärka	områdets	identitet	som	grönt	och	med	närhet	
till	rekreation.

Bygdegården	är	också	viktig	för	områdets	identitet.	Hur	den	fortsättningsvis	
används	och	vilka	funktioner	den	kommer	att	inrymma	kommer	att	i	hög	
grad	påverka	platsens	identitet.	Förhoppningsvis	kan	den	även	i	framtiden	
komma	att	präglas	av	socialt	umgänge,	möten	och	aktivitet.

Gång- och cykeltunneln behöver trygghetsskapande åtgärder.Stor parkeringsyta vid vårdcentralen
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	och	Mercurivägen	är	starka	stråk	genom	området,	men	även	
här	gör	trafikflöden	och	hastigheter	att	vägarna	blir	barriärer.	Korsningen	
och	övergångsställena	upplevs	som	otrygga.

I	områdets	norra	del	finns	en	mindre	torgbildning	med	bänkar,	träd	samt	
en	fontän	med	ett	konstverk.	Det	är	otydligt	om	platsen	är	en	offentlig	plats	
eller	en	halvprivat	plats	som	hör	till	lägenheterna	intill.	Platsen	är	också	
mycket	dåligt	underhållen.	Torget	skapar	en	känsla	av	att	det	 funnits	en	
tanke	på	att	skapa	en	plats	för	möten	men	att	man	inte	nått	riktigt	ända	
fram.	

Vantingevägens	 gaturum	 är	 stort	 och	 otydligt	 och	 saknar	 inramning.	
Gaturummet	upplevs	som	extra	brett	då	Vantingevägen	och	Sandbäcksvägen	
ligger	parallellt	samt	att	stora	ytor	används	för	parkering.	Bilarna	får	stort	
utrymme	i	området	och	fragmenterar	ytor	för	gående	och	potentiella	ytor	
för	möten	och	vistelse.

Samspel
Det	lilla	torget	erbjuder	en	möjlighet	att	slå	sig	ner	och	iaktta	förbipasserande	
eller	samtala	med	någon	annan.	Torget	är	dåligt	underhållet	och	inbjuder	
inte	 till	 att	 vistas	 där.	 Markbeläggningen	 och	 rötternas	 påverkan	 på	
torgytan	gör	att	det	är	svårt	för	personer	med	nedsatt	rörlighet	att	gå	på	
torgytan.	Det	är	oklart	hur	mycket	platsen	nyttjas.

Sandbäcksgården	har	potential	att	vara	en	plats	för	möten	då	den	har	en	
trevligt	 inramad	gårdsbildning.	En	stor	del	av	gårdsplanen	används	som	
bilparkering	vilket	gör	att	de	potentiella	mötena	och	samspelet	som	kan	
uppstå	är	begränsat	till	de	korta	promenaderna	mellan	butik,	pi eria	och	
bilen.
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Det	 samma	 gäller	 för	 området	 vid	 ICA	 och	 Sandbäckskiosken.	 torna	
domineras	av	bilarna	och	inbjuder	inte	till	att	stanna	upp	och	mötas.	Det	
sociala	 samspel	 som	sker	är	 eventuella	möten	på	vägen	mellan	butiken	
och	bilen.

Vardagsliv
Aktiviteterna	 domineras	 av	 vardagsärenden.	 Det	 finns	 en	möjlighet	 att	
träffa	bekanta,	men	inget	inbjuder	till	att	uppehålla	sig	i	området	bortsett	
från	 det	 lilla	 torget.	 Att	 det	 finns	 en	 matbutik	 i	 tätorten	 underlättar	
vardagslivet	för	de	som	bor	i	Förslöv.	Aktiviteterna	i	området	sker	främst	
dagtid	men	pi erian	bidrar	till	vissa	aktiviteter	även	kvällstid.

Identitet
De	otydligt	avgränsade	ytorna,	den	tydliga	prioriteringen	av	ytor	till	bilar	
(parkeringar	och	körytor)	samt	eftersatt	underhåll	medför	att	platsen	har	
en	svag	identitet.	 mrådet	är	främst	till	för	bilar,	inte	för	människor.

Torget	vid	fontänen	har	en	svag	identitet.	Torget	ligger	undanskymt	och	
det	saknar	sannolikt	namn.

Stora ytor där bilar prioriterats över gående och cyklister.

Eftersatt underhåll gör torgytan svår att röra sig på.
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	minska	Vantingevägens	barriäreffekt	behövs	minst	en	trygg	passage	
över	den.	Passagen	placeras	förslagsvis	vid	Sandbäcksgården	då	den	där	
kan	 knytas	 till	 en	 befintlig	 cykelväg	 och	 knyta	 ihop	 centrumbildningen	
med	Förslövs	östra	delar	och	Bjärevallen.

En	annan	viktig	åtgärd	är	att	minska	körytorna.	Sandbäcksvägen	bör	kunna	
tas	bort	delvis	eller	i	sin	helhet	och	anslutningar	bör	istället	kunna	ordnas	
direkt	 från	Vantingevägen.	Detta	 frigör	ytor	 som	kan	användas	både	 för	
torg,	gång-	och	cykelvägen	och	 för	 förtätning	med	nya	hus	 innehållande	
både	bostäder	och	handel.

Samspel
Torget	behöver	 rustas	upp	 för	 att	bli	 tillgängligt	och	 inbjudande.	Det	 är	
viktigt	att	det	är	 tydligt	att	platsen	är	offentlig	och	 till	 för	alla.	Gränden	
mot	 de	 intilliggande	 bostädernas	 gemensamma,	 halvprivata	 ytor	måste	
därför	tydliggöras.	För	att	människor	ska	röra	sig	över	torget	och	möten	
ska	möjliggöras	är	det	viktigt	att	torget	omges	av	målpunkter	att	röra	sig	
till.	Här	bör	det	finnas	handel	och	service.	Vid	en	översyn	av	torgytan	är	
det	även	gynnsamt	om	plats	skapas	för	viss	torghandel	som	kan	ge	liv	åt	
torget.

Även	Sandbäckgårdens	gårdsplan	har	stor	potential	att	bli	en	mötesplats	
där	människor	vistas	men	om	den	ska	kunna	bli	det	måste	hela	eller	delar	av	
ytan	befrias	från	bilparkeringar	och	istället	ställas	i	ordning	för	människor.	
Delar	av	ytan	skulle	exempelvis	kunna	användas	som	uteservering.

En	upprustning	av	torgytan	som	inbjuder	till	vistelse	samt	komplettering	
med	 exempelvis	 torghandel	 som	 lockar	 människor	 till	 området	 skapar	
ökade	förutsättningar	för	utökad	service	och	handel	i	området.
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Vardagsliv
En	 trygg	 passage	 över	 Vantingevägen	 samt	 ett	 mindre	 gaturum	 i	 en	
mänsklig	skala	gör	det	lättare	och	mer	attraktivt	att	röra	sig	i	området	till	
fots.	Det	i	sin	tur	ökar	tillgängligheten	för	människor	utan	bil	samt	skapar	
förutsättningar	för	vardagsmotion.

Identitet
Torget	behöver	lyftas	och	annonseras	tydligare	för	att	få	en	egen	identitet.		
Platsen	behöver	ett	namn	och	en	funktion.

Torget har potetial att bli en trevlig mötesplats.

Gårdsplanen vid Sandbäcksgården skulle kunna bli en levande mötesplats .
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Järnvägsstationen - Analys

Sammanhållen stad
Järnvägsstationen	är	en	viktig	målpunkt	i	Förslöv.	Många	människor	rör	
sig	till	och	från	den	varje	dag	i	samband	med	arbetspendling	eller	resor	
på	 fritiden.	Stationen	upplevs	dock	 ligga	utanför	 tätorten	då	gång-	och	
cykelvägen	 dit	 är	 lång,	 rak	 och	 omges	 av	 stora	 öppna	 ytor	 samt	 stora	
industribyggnader.	Då	sträckan	är	lång	och	utan	insyn	från	kringliggande	
bebyggelse	kan	den	trots	att	den	är	väl	upplyst	uppfattas	som	otrygg.

Mellan	Järnvägsstationen	och	Förslövs	centrala	delar	finns	flera	större	och	
mindre	arbetsgivare,	så	som	NP	Nilsson,	Lindab	och	delar	av	kommunens	
vård-	och	omsorgsverksamhet	samt	hem	för	ensamkommande	ungdomar.

Bron	över	järnvägen	är	smal.	Järnvägen	och	väg	115	blir	därför	en	barriär	
för	att	ta	sig	vidare	till	havet	och	landskapet	väster	om	Förslöv.

Samspel
Stationen	är	välbesökt	och	många	människor	rör	sig	i	området.	Det	ger	
möjlighet	 till	 möten,	 både	 planerade	 och	 spontana,	 mellan	människor	
som	känner	varandra	men	också	mellan	människor	från	olika	grupper	i	
samhället.

Vardagsliv
Stationen	fyller	en	viktig	funktion	och	underlättar	vardagslivet,	speciellt	
för	de	som	bor	och	arbetar	i	olika	orter.

Intill	 stationen	 finns	 ett	 flertal	 stora	 arbetsplatser.	 Närheten	 mellan	
stationen	och	arbete	underlättar	vardagen	 för	många	och	möjliggör	en	
arbetspendling	med	kollektivtrafik.

Stationen

parkering

Bjäredalen

bro

Vistorpsvägen

316

316



27

Samrådshandling 2017-02-16
                     Inriktningsdokument Förslöv tätort

Identitet
Gångbron	mellan	perrongerna	ger	platsen	en	tydlig	identitet	och	signalerar	
områdets	funktion.

Gångbron ger platsen en tydlig identitet. Gång och cykelvägen mot stationen.
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Järnvägsstationen - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För	 att	 minska	 det	 mentala	 avståndet	 mellan	 stationen	 och	 Förslövs	
centrala	delar	behövs	omväxling	längs	vägen.	Ett	område	med	bostäder	
och	 service	 söder	 om	 Vistorpsvägen	 skulle	 kunna	 erbjuda	 detta.	 Det	
medför	också	att	det	blir	mer	insyn	och	därigenom	tryggare	att	röra	sig	
längs	gång-	och	cykelvägen.

Gång-	och	cykelvägen	längs	Vistorpsvägen	bör	förlängas	över	järnvägen	
och	väg	105	för	att	skapa	en	förbindelse	mellan	Förslöv	och	havet.	Det	är	
viktigt	att	passagen	över	bron	utformas	på	ett	tryggt	sätt	för	gående	och	
cyklister.

Samspel
m	stationen	kompletteras	med	ytterligare	 funktioner	som	exempelvis	

ett	 café	 ökar	 förutsättningarna	 för	 socialt	 samspel	 ytterligare	 och	
området	 kan	 bli	 ännu	 starkare	 i	 sin	 roll	 som	mötesplats.	 För	 att	 göra	
stationsområdet	mer	tillgängligt	för	alla	behövs	även	en	utökad	service,	
bland	annat	efterfrågas	en	offentlig	toalett.

Vardagsliv
Vardagen	kan	underlättas	ytterligare	med	kompletterande	 funktioner	 i	
närheten	av	stationen.	En	förskola	i	området	söder	om	Vistorpsvägen	är	
ett	exempel	på	detta.

En	utveckling	av	stationsområdet	och	kollektivtrafiken	skapar	ännu	bättre	
förutsättningar	för	arbetsgivare	att	rekrytera	personal.	En	komplettering	
med	bostäder	i	stationsnära	läge	ökar	möjligheten	att	välja	Förslöv	som	
boendeort	och	arbeta	på	annan	ort	även	utan	tillgång	till	bil.

Blandstad	med	bostäder,	
omsorg	och	verksamheter

Torg	och	parkerings-
yta	med	mänsklig	
skala

Gång-	och	cykelväg

Vistorpsvägen
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Identitet
I	 takt	 med	 att	 tätorten	 växer	 och	 bebyggelse	 uppförs	 söder	 om	
Vistorpsvägen	kommer	stationen	att	tydligare	bli	en	del	av	Förslövs	tätort.
Stationsområdet	är	idag	storskaligt	med	stora	öppna	parkeringsytor.	Ett	
sätta	att	 skapa	en	mer	mänsklig	 skala	och	bidra	 till	 ökad	 trivsel	och	en	
mjukare	identitet	är	att	plantera	ytterligare	träd	i	området.

Storskaliga öppna ytor vid stationen. Öppna ytor och stort gaturum på väg mot stationen.
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Gamla banvallen och Mölleån - Analys

Sammanhållen stad
Mercurivägen	 utgör	 ett	 viktigt	 stråk	 från	 Förslövs	 östra	 delar,	 via	
Mercurivägen	 till	 idrottsplatsen	 som	 är	 en	 målpunkt	 för	 många.	 Även	
Möllebäcken	är	ett	viktigt	stråk	som	är	mysigt	men	mörkt	och	kan	upplevas	
som	otryggt	under	kvällar	och	nätter.

Gång-	och	cykelväg	finns	 längs	en	del	av	Ljungbyholmsvägen	samt	 längs	
Mercurivägen.	 Gång-	 och	 cykelvägen	 längs	 Mercurivägen	 knyter	 ihop	
Förslövs	östra	delar	med	de	västra	delarna	och	Bjärevallen.

Bjärevallen	 är	 med	 sin	 idrottsverksamhet	 en	 viktig	 målpunkt	 för	 både	
barn,	unga	och	vuxna.

Den	gamla	banvallen	har	tidigare	varit	en	stark	fysisk	barriär	då	tågtrafiken	
gick	 genom	 samhället.	 Den	 är	 fortfarande	 en	mental	 barriär	 som	 delar	
Förslöv	 västra	 del	 från	 övriga	 tätorten.	 Den	 fysiska	 barriären	 är	 heller	
inte	 helt	 försvunnen	 även	 om	 tågtrafiken	 flyttats	 och	 rälsen	 tagits	 bort.	
Det	beror	på	att	staketen	längs	spårområdet	fortfarande	finns	kvar	längs	
sträckan	genom	tätorten.

Samspel
Promenadstråket	 längs	 Möllebäcken	 möjliggör	 spontana	 möten	 mellan	
personer	som	rör	sig	längs	stråket.

Idag	 är	 det	 gamla	 spårområdet	 ett	 ingemansland	 utan	 aktivitet.	 Att	
staketen	finns	kvar	medverkar	till	att	området	känns	ogästvänligt	och	det	
makadam	som	finns	kvar	efter	spårsträckningen	kan	vara	svårt	att	gå	på.	
Intill	spårområdet,	på	gräsytan	direkt	öster	om	staketet	har	någon	skapat	
en	plats	för	spontanaktivitet.	Här	finns	en	krocketbana	samt	klubbor	och	
klot	tillsammans	med	en	skylt	som	säger	”Krocket	för	alla”.	En	trevlig	och	
inbjudande	plats,	det	är	dock	svårt	att	avgöra	hur	mycket	den	nyttjas.
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Bjärevallens	 verksamhet	 skapar	möjlighet	 för,	 främst	 planerade,	möten	
mellan	i	första	hand	personer	som	redan	känner	varandra.	Verksamheten	
är	 en	 viktig	 del	 i	 den	 sociala	 samvaron	 och	 skapar	 tillhörighet	 och	
engagemang.	Det	kan	dock	upplevas	finnas	en	tröskel	för	att	komma	in	i	
sammanhanget	 för	nyinflyttade	som	saknar	erfarenhet	av	 föreningslivet	
och	idrotten.

Vardagsliv
Stråket	 längs	 Mölleån	 erbjuder	 rekreation.	 Det	 grönstråket	 går	 genom	
tätorten	 vilket	 medför	 att	 många	 människor	 bor	 nära	 det	 och	 har	 lätt	
tillgång	till	det.	Möjligheten	till	rekreation	och	vardagsmotion	är	bra	för	
folkhälsan.

Det	 gamla	 spårområdet	 erbjuder	 idag	 inga	 mervärden	 för	 vardagslivet	
utan	utgör	mest	ett	område	som	passeras	på	väg	någon	annanstans.

Identitet
Det	gamla	 spårområdet	har	en	viktig	plats	 i	 Förslövs	historia	och	är	en	
bidragande	orsak	till	att	tätorten	ser	ut	som	den	gör	idag.	Det	finns	dock	
ingenting	på	platsen,	utöver	några	större	träd,	som	visar	platsen	historia.

Bjärevallen	och	dess	verksamhet	är	mycket	viktig	för	områdets	och	hela	
Förslövs	identitet.

Krocket vid gamla spårområdet möjliggör spontan aktivitet.

Bjärevallen
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Gamla banvallen och Mölleån - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
En	 viktig	 del	 i	 att	 bygga	 ihop	 tätorten	 och	 få	 bort	 barriären	 är	 att	 ta	
bort	 staketen	 längs	 det	 gamla	 spårområdet	 och	 att	 använda	 platsen	 till	
någonting.	 mrådet	 är	 långt	 och	 smalt	 och	 skulle	 i	 vissa	 delar	 kunna	
förtätas	med	bostäder,	medan	andra	delar	kan	utvecklas	till	aktivitetsytor	
innehållande	exempelvis	lekplats,	pumptrackbana,	utegym,	skulpturpark	
eller	liknande.	

Stråket	längs	Möllebäcken	bör	kunna	förlängas	västerut	längs	bäcken	och	
skapa	ett	grönt	stråk	ända	till	stationen.

Samspel
Fler	 sittplatser	 och	 platsbildningar	 längs	 Möllebäcken	 kan	 öka	
attraktiviteten	att	röra	sig	längs	bäcken.	Det	inbjuder	även	till	att	stanna	
upp	och	dröja	sig	kvar	vid	dessa	platser.	Det	i	sin	tur	skapar	fler	möjligheter	
till	möten	där	man	 antingen	kan	 interagera	med	 andra	människor	 eller	
bara	iaktta	andra	som	promenerar	längs	bäcken.

En	 plats	 för	 aktiviteter	 vid	 det	 gamla	 spårområdet	 skapar	 ett	 rum	 för	
möten	och	inbjuder	till	såväl	planerade	som	spontana	aktiviteter.

Vardagsliv
En	plats	vid	gamla	spårområdet	bör	utformas	på	ett	 sådant	sätt	att	den	
tillför	någonting	till	vardagslivet.	Beroende	på	innehåll	kan	den	bidra	med	
både	 rekreation	och	kultur.	 m	 innehållet	 är	 varierat	och	 lockar	många	
olika	grupper	av	människor	skapas	tillfällen	till	möten	mellan	exempelvis	
olika	åldersgrupper.

En	förlängning	av	stråket	längs	Möllebäcken	där	det	kopplas	samman	med	
övrig	grönstruktur	i	tätorten	samt	att	stråket	förstärks	med	fler	sittplatser	
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ökar	möjligheten	till	vardagsrekreation.	Att	stråket	är	centralt	 i	 tätorten	
och	möjligheten	att	vila	längs	vägen	gör	att	även	de	personer	som	har	svårt	
att	gå	längre	sträckor	får	en	ökad	möjlighet	att	ta	sig	ut	i	naturen.

En	 utveckling	 av	Bjärevallen	 till	 ett	 aktivitetsområde	 som	kompletteras	
med	 spontanidrott,	 aktiviteter	 som	 kan	 utövas	 utan	 planering	 och	
medlemskap	i	föreningen,	minskar	tröskeln	för	att	börja	med	organiserad	
idrott.

Identitet
En	ny	plats	vid	gamla	spårområdet	ger	området	en	egen	identitet.	Eftersom	
området	har	en	viktig	historia	bör	platsens	utformning	knyta	an	till	den	
och	synliggöra	den.

Gång- och cykelväg längs Möllebäcken

Kvarvarande staket bidrar till att det gamla spårområdet fortfarande utgör en barriär.
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Förslöv som helhet - Analys

Sammanhållen stad
Förslöv	är	en	tätort	med	korta	avstånd	vilket	gynnar	gång-	och	cykeltrafik.	
Tätorten	 är	 dock	 i	 hög	 grad	 anpassat	 för	 bilismen	 med	 stora	 gaturum	
och	stora	öppna	parkeringsplatser.	De	stora	gaturummen	och	de	otydliga	
rumsbildningarna	som	parkeringsytorna	skapar	bidrar	till	att	avstånden	
känns	längre	än	de	egentligen	är.	Det	uppmuntrar	biltrafik	istället	för	att	
röra	sig	till	fots	eller	med	cykel.

Tågstationen	 är	 en	 viktig	målpunkt	men	 upplevs	 ligga	 utanför	 tätorten	
trots	att	avståndet	från	Förslövs	centrala	delar	till	stationen	bara	är	en	dryg	
kilometer.	Detta	beror	framförallt	på	att	vägen	till	stationen	är	lång,	rak	och	
fattig	på	händelser.	Den	är	inte	inramad	av	bebyggelse	utan	gaturummet	är	
stort	och	öppet.	

Generellt	är	gaturummen	i	Förslöv	stora	och	de	rumsbildningar	som	finns	
otydliga.	Det	gör	att	en	bilist	hinner	komma	ganska	långt	in	i	tätorten	innan	
gaturum	och	bebyggelse	förmedlar	en	tätortskänsla.

Samspel
Förslöv	 saknar	 tydligt	 centrum.	 Det	 behövs	 en	 eller	 flera	 platser	 för	
spontana	och	planerade	möten	där	människor	kan	umgås	eller	bara	titta	
på	andra	människor.	 I	 tätorten	finns	tre	antydningar	till	platsbildningar:	
Hörnet	vid	skolan	i	korsningen	Margretetorpsvägen-Bokesliden,	söder	om	
Galleri	 Hattlösa	 vid	 korsningen	 Vantingevägen-Vistorpsvägen	 samt	 vid	
fontänen	strax	söder	om	korsningen	Mercurivägen-Vantingevägen.	Ingen	
av	dessa	platser	fyller	behovet	av	en	centrumbildning.

Det	finns	ett	flertal	mindre	lekplatser	i	tätorten	med	varierad	standard	och	
innehåll	avseende	lekutrustning.	De	är	också	olika	inbjudande	för	föräldrar	
att	vistas	i	medan	barnen	leker.	Som	samhället	ser	ut	idag	nyttjas	ofta	de	
mindre	lekplatserna	i	låg	grad	och	då	fungerar	de	dåligt	som	mötesplatser.	

Många	barnfamiljer	väljer	istället	att	ta	sig	till	en	större	lekplats	även	om	
den	är	längre	från	hemmet.

I	tätorten	finns	en	tydlig	prioritering	av	bilen	där	stora	ytor	tas	i	anspråk	
för	bilens	behov	genom	parallella	gator	och	stora	parkeringsytor.	Detta	
fragmenterar	och	isolerar	ytorna	för	fotgängare.

Vardagsliv
Det	 finns	 gott	 om	 service	 och	 handel	 i	 Förslöv.	 Den	 är	 dock	 utspridd,	
främst	 längs	 Vantingevägen.	 De	 förhållandevis	 korta	 avstånden	 gör	
vardagsservicen	 trots	 det	 är	 tillgänglig	 för	 de	 flesta.	 Den	 utspridda	
strukturen	medför	att	om	mer	än	ett	ärende	ska	uträttas	är	det	många	
gånger	lättare	att	välja	bilen	än	att	gå	eller	cykla.

Närheten	 till	 vardagsservice	 och	 tillgången	 till	 kollektivtrafik	 gör	 det	
möjligt	att	bo	i	Förslöv	även	utan	tillgång	till	bil.

Identitet
Förslöv	har	en	stark	identitet.	En	viktig	del	av	identiteten	är	utbudet	av	
service	i	orten.	Många	förslövsbor	uttrycker	en	stolthet	över	sin	ort	och	
Förslöv	benämns	som	”Den	lilla	orten	som	har	allt”.

Lekplats med bra utbud av lekredskap men som saknar kvaliteter för att locka till att vistas på 
platsen en längre stund.
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Förslöv som helhet - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
De	 stora	 gaturummen	 och	 parallella	 gatorna	 ger	 möjlighet	 att	 förtäta	
orten.	En	förtätning	bidrar	till	att	bygga	ihop	tätorten	och	minska	upplevda	
avstånd.	

Ny	bebyggelse	mellan	Vistorpsvägen	och	Möllebäcken	gör	att	det	upplevda	
avståndet	till	stationen	minskar	och	gör	stationen	till	en	tydligare	del	av	
Förslöv.

Samspel
Förslöv	 behöver	 tydliga	 centrumbildningar	 som	 kan	 fungera	 som	
mötesplatser.	 Genom	 att	 stärka	 de	 befintliga	 antydningarna	 till	
platsbildningar	och	göra	dem	inbjudande	att	stanna	till	på	och	vistas	på	
skapas	 förutsättning	 för	möten.	 När	 fler	människor	 samlas	 på	 en	 plats	
skapas	 också	 underlag	 för	 utökad	 service	 runt	 platsen	 vilket	 i	 sin	 tur	
attraherar	fler	människor.

En	 större	 lekplats	 någonstans	 i	 tätorten,	 med	 mysig	 miljö	 att	 vistas	 i,	
skulle	bli	en	attraktiv	mötesplats	för	barnfamiljer.	 m	den	möbleras	med	
lekutrustning	anpassad	till	flera	olika	åldersgrupper	gynnas	möten	mellan	
barn	och	ungdomar	i	olika	åldrar.

Vardagsliv
Det	mentala	avståndet	till	stationen	behöver	förkortas	för	att	uppmuntra	
fler	att	gå	eller	cykla	till	stationen	och	för	att	göra	tåget	till	ett	ännu	starkare	
alternativ	till	bilen.	Det	görs	 lättast	genom	att	 tillföra	ny	bebyggelse	och	
genom	den	fler	människor	och	fler	rörelser	längs	Vistorpsvägen.	I	takt	med	
att	fler	använder	tåget	ökar	underlaget	för	fler	avgångar	vilket	ytterligare	
underlättar	vardagen	och	minskar	bilberoendet.

Det	stora	utbudet	av	handel	och	service	i	Förslöv	är	viktigt	för	möjligheten	
att	enkelt	kunna	utföra	vardagsärenden.	Underlaget	för	handel	och	service	

kan	stärkas	genom	att	Förslöv	förtätas	och	att	fler	får	möjlighet	att	flytta	
till	tätorten.

Identitet
För	att	stärka	Förslövs	identitet	som	”den	lilla	orten	som	har	allt”	krävs	att	
service	och	kollektivtrafik	finns	kvar	på	orten.	Servicen	skulle	även	kunna	
förstärkas	 ytterligare	 med	 funktioner	 som	 idag	 saknas	 och	 genom	 att	
skapa	platser	för	människor	att	umgås.	För	att	servicen	ska	kunna	finnas	
kvar	och	utvecklas	krävs	ett	stabilt	och	allra	helst	ökande	underlag.	Detta	
kan	tillgodoses	genom	förtätning	och	utbyggnad	av	tätorten.	Det	är	dock	
viktigt	att	utbyggnaden	inte	sker	för	fort.	 m	en	liten	ort	växer	för	fort	kan	
det	i	sig	bidra	till	att	ortens	identitet	förloras.

Det	är	också	viktigt	för	Förslövs	identitet	att	offentliga	platser	är	vårdade	
och	väl	omhändertagna.

Heberleins service bidrar till Förslövs identitet.
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3.  KONSEKVENSER
Del	 3	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	 beskrivningar	
av	 de	 sociala	 konsekvenser	 som	 kan	 förväntas	 om	 förslagen	 i	
inriktningsdokumentet	 genomförs.	 Beskrivningen	 delas	 in	 i	 aspekterna	
Sammanhållen	stad,	Samspel,	Vardagsliv	och	Identitet.	Del	3	utgår	från	de	
förslag	som	formuleras	i	inriktningsdokument	för	Förslöv.

Sammanhållen stad - konsekvenser
I	en	sammanhållen	stad	finns	goda	förutsättningar	för	att	människor	från	
olika	sociala	grupper	och	med	olika	ärenden	ser	varandra	och	möts	i	det	
vardagliga	 livet.	Den	 fysiska	miljön	hjälper	 till	att	motverka	segregation,	
överbrygga	barriärer,	stärka	stråk	och	skapa	rumsliga	sammanhang.	Nedan	
bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Boendeformer som saknas ska prioriteras
Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
Målen	innebär	fler	kompletterande	boendeformer	och	ökar	variationen	i	
upplåtelseformerna,	vilket	kan	öka	möjligheten	för	människor	med	olika	
bakgrund	att	mötas	i	sin	bostadsmiljö.	Målet	kan	förbättra	möjligheten	för	
dem	som	idag	har	svårast	att	få	tag	på	bostad,	som	unga	och	människor	
med	låga	inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Knutpunkter binds samman  på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet	leder	till	att	befintliga	stråk	stärks	och	skapar	förutsättningar	för	nya	
befolkade	stråk	vilket	kan	minska	effekten	av	befintliga	barriärer.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	gör	att	människor	med	olika	ärenden	möts.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	 stärker	de	 rekreativa	 stråken,	 vilka	 korsar	 och	kombineras	med	
andra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	
att	mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
En	förtätning	av	Förslöv	medför	att	mentala	avstånd	kortas.	Det	blir	mer	
lockande	att	gå	eller	cykla	istället	för	att	köra	bil.	Nya	bostadsområden	
fyller	 luckor	 i	 tätorten	 och	 förstärker	 Förslövs	 sammanhållna,	 runda	
struktur	med	korta	avstånd.

m	gaturummen	kan	minskas	 skapas	 tydligare	 rumsliga	 sammanhang	
vilket	gör	det	tryggare	och	trevligare	att	röra	sig	till	fots	och	med	cykel	i	
tätorten.

Gång och cykel
Den	 föreslagna	 utbyggnaden	 av	 gång-	 och	 cykelvägarna	 till	 de	
kringliggande	 byarna	 knyter	 dessa	 närmare	 tätorten	 och	 tätorten	
närmare	havet.

Barriärer
Förslaget	 att	 utveckla	 det	 gamla	 spårområdet	 med	 aktivitetsytor,	
grönstråk	och	gång-	och	cykelväg	samt	delvis	nya	bostäder	medför	att	en	
mental	barriär	byggs	bort.	Förslövs	östa	och	västra	delar	byggs	ihop	till	
en	sammanhängande	tätort.

En	utveckling	av	verksamhetsområden	väster	om	järnvägen	kan	innebära	
att	järnvägen	och	väg	105	blir	en	barriär	mellan	områdena	och	resten	av	
Förslöv.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns	förutsättningar	att	främja	möten	är	beroende	av	tydliga	och	
välkomnande	offentliga	platser	 i	 anslutning	 till	de	 stråk	 som	människor	
rör	 sig	 längs.	 För	 att	 platsen	 ska	 kännas	 trygg	 är	 det	 viktigt	 med	 god	
överblickbarhet	och	orienterbarhet.	Nedan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	
mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	 innebär	 en	 ökad	 koncentration	 av	 människor,	 vilket	 i	 sig	 ökar	
möjligheten	 för	 spontana	 möten.	 Förtätning	 kan	 också	 hjälpa	 till	 att	
förtydliga	 uppdelningen	 mellan	 privata	 ytor	 och	 offentliga	 platser	 och	
stärka	platser	för	möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	innebär	tydligare	stråk	för	fotgängare,	vilket	ger	goda	förutsättningar	
för	befolkade	platser	 i	anslutning	till	stråken.	Nya	platser	 för	möten	bör	
planeras	där	folk	rör	sig.

Utveckla ett tydligt centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Målen	innebär	att	nya	platser	skapas	och	befintliga	platser	utvecklas	för	
att	öka	möjligheten	till	planerade	och	oplanerade	möten	mellan	människor	
inom	en	social	grupp	samt	mellan	människor	från	olika	grupper.

Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet	kan	stärka	platser	där	stråk	möts,	dit	kollektivtrafik	anländer,	där	
cyklar	parkeras	och	skapa	nya	möjligheter	till	möten.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	 stärker	 de	 rekreativa	 stråken,	 vilka	 korsar	 och	 kombineras	 med	

andra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	
att	mötas.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet	stärker	ambitionen	att	skapa	mötesplatser	som	är	tydligt	offentliga	
och	som	kan	användas	på	många	olika	sätt	av	olika	människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Aktivitetsområden
Den	föreslagna	utvecklingen	av	Bjärevallen	till	ett	aktivitetsområde	som	
kompletteras	med	spontanidrott,	det	vill	säga	aktiviteter	som	kan	utövas	
utan	 planering	 och	 medlemskap	 i	 föreningen,	 minskar	 tröskeln	 för	 att	
börja	med	organiserad	idrott.

Förslaget	att	utveckla	en	plats	för	aktiviteter	vid	det	gamla	spårområdet	
skapar	ett	rum	för	möten	och	inbjuder	till	såväl	planerade	som	spontana	
aktiviteter.	Det	 ökar	möjligheten	 för	människor	med	olika	 intressen	 att	
mötas.	

Centrumbildningar
De	föreslagna	centrumbildningarna	bidrar	till	att	skapa	attraktiva	rum	för	
vistelse.	De	ökar	förutsättningarna	för	människor	att	mötas,	både	planerat	
och	 spontant	 och	 ökar	 sannolikheten	 att	 träffa	 personer	 som	man	 inte	
redan	känner.	

Förtätning
Den	 föreslagna	 förtätningen	 i	 form	 av	 blandstad,	 innehållande	 både	
bostäder,	förskola,	gruppboende	och	service	ger	goda	förutsättningar	för	
integration	och	kan	bidra	till	aktivitet	i	området	stora	delar	av	dygnet,	alla	
dagar	i	veckan.
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Vardagsliv - konsekvenser
Hur	 attraktiv	 och	 hållbar	 en	 stad	 är	 avgörs	 av	 hur	 människor	 faktiskt	
använder	den.	En	god	stadsmiljö	underlättar	vardagslivets	återkommande	
ärenden	 eftersom	 det	 är	 nära	 till	 olika	 funktioner	 och	 att	 det	 går	 att	
kombinera	både	fritidsaktiviteter	och	nödvändiga	sysslor.	Nedan	bedöms	
konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	möjliggör	 en	 ökad	 koncentration	 av	 butiker	 och	 en	 större	 närhet	
mellan	boende	och	butiker	och	därmed	ett	enklare	vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 
ekosystemtjänster och främja folkhälsa
Målet	 ökar	 möjligheten	 till	 rekreation	 i	 vardagen	 och	 förbättrar	 barns	
tillgång	till	grönska	och	lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målen	skapar	möjlighet	 till	möten	och	sociala	kvaliteter	 i	 samband	med	
vardagens	alla	ärenden.	De	bidrar	till	att	öka	möjligheten	för	barn,	unga	
och	 andra	 utan	 tillgång	 till	 bil,	 att	 ta	 sig	 till	 och	 från	 skola,	 arbete	 och	
fritidsaktiviteter	 på	 ett	 självständigt	 sätt.	 För	 att	 vardagen	 ska	 kunna	
fungera	för	alla	är	det	viktigt	att	också	hitta	smarta	kombinationer	för	den	
som	behöver	använda	bil.

Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
Målen	 stärker	 hållplatsers	 funktion	 som	 viktiga	 mötesplatser	 och	
utgångspunkter	för	vardagens	ärenden	och	aktiviteter.	De	ger	möjlighet	att	
arbetspendla	och	ta	sig	till	och	från	aktiviteter	på	annan	ort	även	utan	bil.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet	är	nödvändigt	för	att	på	sikt	bibehålla	ett	tillräckligt	utbud	inom	
handel	och	service,	vilket	är	en	förutsättning	för	ett	fungerande	vardagsliv.	
Målet	stärks	i	kombination	med	målet	om	förtätning,	samtidigt	som	det	
är	svårt	för	kommunen	att	bidra	till	måluppfyllelsen	om	man	inte	själv	
äger	lokaler	för	handel	och	service.

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	skapar	förutsättningar	för	ett	ökat	utbud	av	planerade	aktiviteter	
och	 kan	 samtidigt	 stärka	 det	 ideella	 engagemanget	 i	 kultur-	 och	
föreningslivet.	 Målet	 kan	 till	 en	 del	 uppfyllas	 genom	 en	 satsning	 på	
goda	platser	för	möten	där	det	finns	möjlighet	för	aktiviteter	att	uppstå	
spontant.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
Föreslagen	förtätning	och	utbyggnad	nära	station	och	centrumbildningar	
ger	 både	 en	 ökad	 koncentration	 av	 bebyggelsen	 och	 en	 ökad	
funktionsblandning,	vilket	 förbättrar	 förutsättningarna	för	samordning	
av	vardagens	alla	aktiviteter.

Gång och cykel
Den	 föreslagna	 utbyggnaden	 av	 gång-	 och	 cykelbanor	 underlättar	
vardagen	 för	många,	 inte	minst	 för	 barn	 och	 ungdomar	 som	 inte	 har	
tillgång	till	bil	och	som	inte	ska	behöva	vara	beroende	av	vuxna	för	att	ta	
sig	till	skola	och	fritidsaktiviteter.

Grönstråk
Den	 föreslagna	 utvecklingen	 av	 grönstrukturen	 ökar	 tillgången	 till	
naturen	och	ökar	förutsättningarna	för	vardagsmotion	och	rekreation.
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Identitet - konsekvenser
Ett	områdes	identitet	påverkar	de	människor	som	bor	och	verkar	där.	En	
omsorgsfullt	gestaltad	miljö	som	knyter	an	till	sin	historia	och	omgivning	
kan	 betyda	mycket	 för	 känslan	 av	 stolthet	 och	 tillhörighet.	 Den	 fysiska	
karaktären	påverkar	också	hur	människor	agerar	och	trivs	och	är	av	stor	
betydelse	för	ett	områdes	framtida	utvecklingsmöjligheter.	Nedan	bedöms	
konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	innebär	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	befintliga	kvaliteter	
och	 stärka	 områdets	 karaktär.	 Det	 innebär	 också	 en	 risk	 att	 platser	
försvinner	 och	 att	 karaktärer	 förvanskas,	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 leda	 till	
förändrade	möjligheter	för	möten	och	trivsel	i	ett	område.	

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	förmedlar	att	grönområden	inne	i	Förslöv	och	kringliggande	natur	
är	viktiga	för	ortens	identitet,	vilket	innebär	att	de	bör	utformas	och	skötas	
därefter.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet	är	viktigt	 för	Förslövs	 identitet	 som	”den	 lilla	orten	som	har	allt”.	
Det	 är	 dock	 svårt	 för	 kommunen	 att	 bidra	 till	måluppfyllelsen	 om	man	
inte	själv	äger	lokaler	för	handel	och	service.	Kommunen	driver	inte	heller	
handel	och	likande	verksamheter.

Utveckla tydliga centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Centrumbildningar	och	mötesplatser	 som	kompletterar	varandra	bidrar	
till	att	ge	orten	en	tydligare	identitet	då	det	bidrar	till	att	stärka	det	sociala	
livet	på	platsen.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet	kan	tolkas	som	att	utformning	och	omhändertagande	av	offentliga	
ytor,	 både	 viktiga	 stråk	 och	 platser	 för	 möten,	 ska	 prioriteras	 så	 att	
dessa	ytor	uppfattas	som	trygga	och	välkomnande.	Det	är	dock	svårt	för	
kommunen	 att	 bidra	 till	måluppfyllelsen	 i	 de	 fall	 det	 gäller	 platser	 där	
kommunen	inte	är	huvudman.

Förslagens sociala konsekvenser
Centrumbildningar
De	 föreslagna	 centrumbildningarna	 kan	 bidra	 med	 en	 funktion	 som	
idag	saknas	i	Förslöv,	offentliga	mötesplatser,	och	på	så	sätt	stärka	både	
platsernas	och	hela	Förslövs	identitet.

Gamla spårområdet
Den	föreslagna	utvecklingen	av	det	gamla	spårområdet	innebär	att	platsen	
får	en	helt	ny	identitet.	Från	att	ha	varit	en	barriär	och	ett	ingenmansland	
blir	platsen	en	social	mötesplats	med	möjlighet	till	spontana	aktiviteter.	
Det	är	dock	viktigt	att	ta	tillvara	på	och	lyfta	fram	platsens	histora	och	den	
nyckelroll	järnvägen	spelat	i	Förslövs	historia.

Utbyggnad
Förslagen	innebär	en	kraftig	utbyggnad	av	Förslöv.	Att	det	finns	bostäder	
för	 nya	 invånare	 är	 viktigt	 för	 tätortens	 utveckling,	 men	 det	 är	 också	
viktigt	 att	utbyggnaden	 sker	 i	 en	 lagom	 takt.	 m	Förslöv	växer	 för	 fort	
riskerar	identiteten	att	påverkas	negativt	och	de	som	bor	i	tätorten	kan	
uppleva	att	de	inte	längre	känner	igen	sin	ort.
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Mål antagna av kommunfullmäktige , vilka kan antas påverkas av planläggningen

Vision
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Förebild

År 2030 är Båstads kommun en förebild för 
ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 
Kommunen attraherar de människor som 

vill värna det sunda livet och utveckla 
kunskap, kultur och affärer. 
Varumärket Båstad står djupt rotat i 
idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. 
Genom att välkomna nya idéer, utveckling 
och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla 
som vill något.

x

En tydlig kommunal 
viljeinriktning underlättar för 
entreprenörer. Satsningar på 
en sammanhängande 
grönstruktur samt en 
prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik ger förutsättningar 
för ett friskt och sunt liv. 
Utveckling av aktivitetsområdet 
vid Bjärevallen möjliggör 
utveckling av idrotten och 
aktuvutetsområdet vid gamla 
spårområdet skapar rum för 
idrott och kultur.

Attraktion

Båstads kommun attraherar genom 

tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden 
genom att sätta det hållbara livet i fokus.
I den attraktiva kommunen är människans 
lika värde och möjlighet att påverka 
grundläggande i utvecklingen.
Båstads kommun är en kreativ mötesplats 
för olika människor, erfarenheter och 
kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 
tillit och socialt kapital blir en självklar arena 
för alla.

x

Satsningar på gång‐, cykel och 
kollektivtrafik samt bebyggelse 
med hög exploateringsgrad i 
kollektivtrafiknära lägen gynnar 
det hållbara livet och bevarar 
miljö och naturvärden. Det är 
också positivt för människans 
lika värde då det är 
transportmedel som klassas 
som jämlika då fler har tillgång 
till dem än till bil. 
Under arbetet med 
inriktningsdokumentet har 
invånare och verksamma i 
Förslöv bjudits in att delt och 
påverka Förslövs utveckling.

Mod

I Båstads kommun känner vi våra 
utmaningar och genom vår snabbrörlighet 
har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav.
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. 
Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 
förebild.
Båstads kommun är en viktig part för att öka 
samarbeten med andra kommuner, regioner 
och länder, i syfte att skapa goda 
förutsättningar för alla medborgare.

x

Inriktningsdokumentet innebär 
ett aktivt val och en prioritering 
av kollektivtrafiknära och 
centrumnära bebyggelse samt 
proiritering av gång‐ och 
cykeltrafik.
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Fullmäktigemål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i

x

Fler bostäder i Förslöv, 
tillvaratar stationsnära lägen, 
ökat befolkningsunderlag ger 
underlag för bevarad och 
utvecklad service

2. Båstads kommun är välkomnande, 
professionell och tydlig x

Tydliggör kommunens mål och 
ambitioner

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

x

Genomförandet måste ske 
etappvis, anpassat till 
kommunens budget och 
tillsammans med andra 
aktörer.

Delmål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa skolkommuner x

Visar att utrymme finns för 
utveckling av skola och förskola

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom vård och omsorg x

Pekar ut utvecklingsmöjligheter 
för skola och förskola

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
50 bästa näringslivskommuner enligt SKL 
och Svenskt näringslivs ranking

x

Tydlig viljeinriktning för 
utvecklingsområden för 
verksamheter

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, nyttjande av 
kollektivtrafiknära lägen, 
dagvattenhantering

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom trygghet och 
folkhälsa x

Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk bidrar till ökad 
tillgänglighet och därigenom 

förbättrad folkhälsa.

6. Båstads kommun ska främja allas 
möjligheter till kulturupplevelser året runt

x

Utveckling av offentliga platser, 
möjlighet att kombinera 
grönstråk och kulturstråk i 
gamla spårområdet

Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Det lokala kulturarvet vårdas och brukas 
samt är tillgängligt och synligt.

x

Skapandet av ett 
aktivitetsområde på gamla 
spårområdet kan lyfta och 
synliggöra Förslövs historia

Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och 
estetiska värden är tongivande vid val av 
formgivning och material i den fysiska 
planeringen. x

Detta regleras i 
detaljplaneprocessen
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Det finns offentliga mötesplatser för 
kulturella aktiviteter där människor kan 
mötas över språk‐, generations‐ och 
kulturgränser samt delta i kulturlivet.

x

Nya offentliga platser skapas 
och utvecklas

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 

upplevelser, förmedling och eget skapande.
x

Planeringen skapar 
förutsättningar för detta men 
kan ej skapa själva aktiviteten

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs.
x

Gynnar gång‐ cykel‐ och 
kollektivtrafik

10. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i 
områden som utpekas av översiktsplan eller 
andra politiska program (exempelvis 
vindkraftsprogram eller 
inriktningsdokument).

x

Dokumentet redogör för 
möjligheten att utnyttja 
solenergi

11. Användningen av energi från åkermark, 
skogsmark, sol‐, vind‐ och vågkraft främjas 
aktivt.

x
Dokumentet redogör för 
möjligheten att utnyttja 
solenergi

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt 
skollagen, får tillgång till en verksamhet som 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 
på max 15 barn.

x

Pekar ut möjlighet för 
utveckling av 
förskoleverksamheten

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, 
miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en 
trygg, säker och stimulerande lärandemiljö.

x

Åtgärder för att komplettera 
utbudet av aktiviteter på 
skolgården 

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Främja sociala mötesplatser för olika 
åldersgrupper

x

Utveckling av 
centrumbildningar och 
aktivitetsområden

Skapa bättre tillgänglighet för 
funktionsnedsatta för att främja socialt 
deltagande

x

Centrumbildningar, satsningar 
på gång, och cykelbanor. 
Utformningen av offentliga 
platser är viktig och hanteras i 
detalj i samband med 
projektering

Främja föreningslivet
x

Utveckling av 
aktivitetsområden, scen på 
skolgården

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska främja delaktighet och 
gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 
främst med tanke på barn, äldres och 
funktionsnedsattas behov

x

Utveckling av 
centrumbildningar och 
aktivitetsområden

Utöka kollektivtrafiken för att främja 
möjligheten till socialt deltagande. x

Fler boende i Förslöv ökar 
underlaget för kollektivtrafik
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Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Färre bostadsinbrott

x

Blandstad med 
funktionsblandning inom 

kvarter/områden ger en 
närvaro och social kontroll hela 
dygnet

Minska antalet tillfällen till brott

x

Blandstad med 
funktionsblandning inom 

kvarter/områden ger en 
närvaro och social kontroll hela 
dygnet

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska vara trygga och säkra.

x

Satsningar på trygga passager 
över bilvägar. Ny infart till 
Bjärevallen minskar biltrafiken i 
befintliga villakvarter.

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Sträva efter att alla kommuninvånare har en 
jämlik hälsa

x

Tillgänglighet till grönområden 
vilket ger förutsättningar för 
bättre folkhälsa.

Minska ohälsotalen

x

Förutsättningar för ökad gång 
och cykling. Vardagsmotion ger 
ökad hälsa. Satsningar på 
spontanidrott och aktiviteter.

Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Skapa förutsättningar för en god psykosocial 
uppväxt och utveckling för alla barn i 
Båstads kommun x

Tillgång till aktiviteter, natur 
och mötesplatser. Satsningar 
på gång‐ och cykel till 
kringliggande byar ökar barn 
och ungas självständighet

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Öka andelen kommuninvånare som är 
fysiskt aktiva enligt rekommenderad 
hälsofrämjande nivå

x
Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk, aktivitetsområden

Förbättra möjligheterna till aktiva 
transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar 
av vardagstransporterna. I 
samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till 
att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion 
och lek

x

Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk, aktivitetsområden

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020
Vård‐ och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
som yngre och med funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till en adekvat och 
meningsfull sysselsättning/daglig 
verksamhet och ett självständigt liv.

x

Plats för gruppboende nära 
stationen ger tillgänglighet till 
offentliga mötesplatser och 
aktivitet.
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Boende och närmiljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
medverka till att vård‐ och omsorgstagare 
kan bo kvar i ordinärt boende med 
bibehållen livskvalitet.

x
Förtätning, breddat utbud av 
boendeformer

planera utemiljö, bostäder, 
kommunikationer, offentliga mötesplatser 
och lokaler så att de är tillgängliga.

x

Förtätning, kollektivtrafiknära, 
grönstråk, centrumbildningar

efter aktuellt behov planera och anpassa 
vård‐ och omsorgsboende med tillhörande 
övriga lokaler så att de är väl anpassade och 
bidrar till en modern vård‐ och 
omsorgsverksamhet med kvalitet.

x

Äldreboende, gruppboendet 
och trygghetsboende

utreda och planera för utbyggnad av vård‐ 
och omsorgsboende i kommunens södra 
del.

x
Äldreboende, gruppboendet 
och trygghetsboende

utveckla, bygga alternativt iordningställa 
ändamålsenliga bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
och som har ansökt om och beviljats ett 
boende enligt LSS.

x

Gruppboende föreslås nära 
stationen

efter behov planera, iordningställa 
alternativt bygga trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i samtliga 
kommundelar. Kan inte detta ske genom 

bostadsföretag på marknaden säkerställs 
detta genom ägardirektiv till Båstadhem.

x

Föreslås nära äldreboendet

uppmuntra entreprenörer till att bygga 
seniorbostäder där efterfrågan finns och på 
platser där eventuellt stöd kan samordnas 
med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 
övrig allmän service.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

bevaka utvecklingen av 
färdtjänst/kollektivtrafik och 
infrastrukturfrågor för att främja 
tillgänglighet och möjligheten till anpassade 
och goda allmänna kommunikationer.

x

Bostäder i kollektivtrafiknära 
områden

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Grundvatten av god kvalitet.
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till
respektive användningsområde som t.ex.
dricksvatten och bevattning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar
och vattendrag.

x

Detaljutformning och behov av 
åtgärder studeras och regleras i 
samband med detaljplan

4. Hantering av dagvatten för att minimera
utrinningen av skadliga ämnen i
vattenförekomster. Hanteringen bör göras
utan att detta har en negativ inverkan på
människors hälsa och förutsättningar för
biologisk mångfald.

x

Ytor för dagvattenhantering 
föreslås
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5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar 
för att förhindra bortspolning av 
näringsämnen, minimera erosion och 
förhindra övergödning. Skyddszoner ska 
finnas runt vattendrag och sjöar för att 
minska läckaget av gödande ämnen. Detta 
kommer i längden att leda till friskare vatten 
och ett friskare hav.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

6. Arbeta för en levande kust och ett 
levande hav. Våra hav ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras och 
hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads 
kommuns kust ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur‐ och kulturvärden. Kommersiell 
näring, rekreation och annat nyttjande av 
hav och kust ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. Detta ska ske i samråd 
med andra kommuner och ha 
Laholmsbukten och Skälderviken som 

fokusområden. Det innebär att det ska vara 
godkänt badvatten året runt och att 
störningar från trafik på vattnet ska vara 
försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade kustområden.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten 
ska minimeras. Halterna av 
naturfrämmande ämnen ska vara nära noll 
och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Främja biologisk mångfald. Andelen äng‐ 
och betesmark ska bevaras och förvaltas på 
ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark bör utökas och valet av 
djur och perioden av hävd är extra viktiga 
att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för 
växter och djur ska bevaras och nya ska 
skapas. Nyckelbiotoper och viktiga 
naturområden ska sammanbindas på ett 
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. 
Inriktningen bör vara att vattendrag och 
dagvattenhantering inte kulverteras och att 
vandringshinder för fisk ska undanröjas.

x

Förslagen omfattar inte äng‐ 
och betesmark. Grönstråk 
utvecklas för att binda ihop 
grönområden.
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3. Anlägga nya våtmarker och vid behov 
restaurera befintliga. Våtmarker främjar den 
biologiska mångfalden och utgör ett 
naturligt habitat för många arter som idag 
på många ställen helt är borta. Våtmarker 
kan också fungera som näringsfällor och 
bidrar därmed till att målet minskad 
övergödning ska kunna uppnås. Denna 
inriktning är densamma som riktlinjerna 
ÖP08.

x

Kan eventuellt bidra till målet 
beroende på hur 
dagvattenhanteringen 
utformas. Detta regleras dock i 
samband med eventuell 
detaljplan samt i 
projekteringen.

4. Bevarande av Båstads kommuns 
kustbiotoper. Hela Bjärehalvön är kantad av 
en unik kust med många skyddsvärda 
naturområden. Det är många av 
kuststräckorna som är skyddade under bl.a. 
naturreservat. Detta innebär att förutom att 
skydda de ekologiska förutsättningarna 
också skyddar Båstads kommuns unika 
landskapsbild.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns 
naturvårdsområden. Beakta kulturarv, 
rekreationsområden och grönstrukturytor 
vid exploatering. Utveckla vandringsleder 
och cykelstråk för att få synergier mellan 
folkhälsa, miljö och upplevelser. Detta ska 
göras på ett sätt som gör att påverkan på 
omgivningen är minimal.

x

Utvecklar grönstruktur och 
cykelvägar

Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Självförsörjandegraden av förnybar 
elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 
kommunen ska öka. Främja och stimulera 
småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara 
på Båstads kommuns kustnära läge och 
möjlighet till varierad energiproduktion.

x

Uppmuntrar nyttjande av 
solenergi

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla 
byggnader kommunen äger eller brukar. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut 
snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion 

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och 
kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik ska 
prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda 
ihop kommunens tätorter med cykelvägar. 
Kollektivtrafiken bör byggas ut och 
förbättras. Detta bör i stor utsträckning 
göras i samarbete med externa aktörer och 
angränsande kommuner.

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, bebyggelse i 
stationsnära områden

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 
marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska 
föreningar) ska minimeras. Områden med 
högre värden ska prioriteras för att åtgärder 
ska kunna sättas in.

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik
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4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i 
strandnära områden. Verka för ökad cykling 
och gång. Hastighetssänkande åtgärder för 
motortrafik där detta är lämpligt och 
önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 
område. Detta arbete bör i stor utsträckning 
ske parallellt, och i samverkan med, 
folkhälsoarbetet då synergierna är många. 
Båstads kommuns tysta områden ska 
bevaras (Länsstyrelsen, ”Bullerfria områden 
i Skåne del 1”, löpnr. 2003:100).

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik

Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. All nybyggnation ska vara energi‐ och 
resurseffektiv och med ett 
hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för 
gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras 
tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara 
energikällor ska utredas och användas. Val 
av material ska utredas för att 
nybyggnationen ska kunna ske på ett så 
miljöanpassat och resurssnålt sätt som 

möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 
under byggnadernas hela livslängd. 
Utbyggnad ska göras utan att det har 
negativ inverkan på människors hälsa och 
förutsättningar för biologisk mångfald.

x

Områden för bostäder och 
verksamheter ligger 
kollektivtrafiknära och i 
anslutning till befintliga eller 
föreslagna cykelvägar. 
Användandet av solenergi 
uppmuntras.

2. Bebyggd miljö ska bli mer 
hälsofrämjande, miljöanpassad och 
tillgänglig för alla. Grönstruktur och 
tätortsnära rekreation ska förbättras och 
utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte 
påverka hälsan negativt. Bullerstörningar 
ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det 
krävs större åtgärder ska en åtgärdsplan för 
bullersanering finnas. Radonförekomster 
i/på befintliga fastigheter ska vara kartlagda.

x

Förtätning, grönstruktur

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. Enskilda 
och kommunala avlopp ska vara godkända 
enligt miljöbalken och resurssnåla. De ska 
vara effektiva i rening och upptag av 
gödande ämnen.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

4. Hållbar förtätning före utbredning vid 
exploatering och nybyggnation. Vid 
exploatering ska skyddsvärda 
naturområden, god jordbruksmark, strand‐ 
och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett 
brett perspektiv innefattar allt från 
kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar 
stadsutveckling ska premieras.

x x

Förtätning, några av de 
föreslagna nya områdena tar 
jordbruksmark i anspråk. Detta 
kan dock motiveras med det 
stationsnära läget. Det är 
viktigt med en hög 
exploateringsgrad i dessa 
områden.
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6. Elektromagnetiska fält från
kraftledningar, radio‐ och mobilmaster och
andra strålkällor får ej överskrida godkända
rekommendationer från statliga
myndigheter. Särskild hänsyn ska tas vid
förskolor och skolor eller andra platser där
barn och unga regelbundet vistas i
organiserad form.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv
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Sammanfattning av möten med allmänhet och råd 

Invånarna	är	mycket	stolta	över	Förslöv	och	ger	uttryck	för	att	samhället	har	”allt”.	
De	är	mycket	nöjda	med	serviceutbudet,	kommunikationerna	och	närheten	till	
naturen.	

Det	finns	över	lag	en	positiv	anda	när	det	gäller	tillväxt	och	utveckling	av	Förslöv.	

Det	råder	en	enighet	om	att	Förslöv	saknar	ett	centrum.	Flera	olika	platser	pekas	ut	
som	möjliga	centrum.	Genomgående	framkommer	önskemål	om	ett	café,	någon	
stans	att	slå	sig	ner	och	att	möta	vänner.	

Många	påtalar	en	brist	på	tomter	och	bostäder.	

Kritik	framförs	gällande	att	biblioteket	flyttats	runt.	

Många	ställer	sig	frågande	till	vad	som	händer	med	Bygdegården.	

Järnvägen	har	tidigare	utgjort	en	barriär	mellan	östra	och	västra	delarna	i	Förslöv	
och	skapat	ett	”vi	och	dem”.	Vad	man	gör	med	det	gamla	järnvägsområdet	är	viktigt	
och	kan	bidra	till	att	bygga	ihop	orten.	

Det	finns	slingor	i	naturen,	men	det	framkommer	ett	behov	av	att	tydliggöra	dem.	
Även	önskemål	om	lekplats	och	utegym	framförs.	

Behovet	av	cykelvägar	till	havet	och	till	Vejby	framförs.	

Ungdomarna	påtalar	att	det	behövs	bättre	kommunikationer	för	de	som	bor	utanför	
tätorten.	Utöver	möjligheten	att	träffas	och	hänga	på	Ungdomens	Hus	önskar	de	
även	någon	plats	att	röra	sig	på,	exempelvis	bättre	tillgång	till	idrottshallen.	
Konkurrensen	om	ytorna	på	skolan	går	ut	över	ungdomarnas	ytor.	
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