
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2017-
05-03 

Datum: Onsdagen den 3 maj 2017 

Tid och plats: Kl. 10:00, Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-05-03 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-05-03 Daniel Kling KS 4 

3.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
A) 10:05. Information angående Tillväxtmotor Halland. Bildningschef 
Henrik Andersson. 
 
B) Skriftlig information angående uppföljning av policy för mat och 
måltider i Båstads kommun. Måltidschef Ulla Johansson. 

Daniel Kling KS 5-10 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

4.  Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av 
detaljplan 

Emma Johansson KS 11-18 

5.  Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell - 
Ansökan om planbesked 

Lisa Rönnberg KS 19-26 

6.  Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

Henrik Eliasson KS 27-30 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7.  Inriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd Camilla Nermark KS 31-139 

8.  Svar på motion - Byggnation av billiga boenden Lisa Rönnberg KF 140-142 

9.  Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup Lisa Rönnberg KF 143-146 

10.  Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun  Fredrik Jönsson KF 147-165 

11.  Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk Fredrik Jönsson KF 166-167 

12.  Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

Henrik Andersson KS 168-171 

13.  Revidering av reglemente för kulturpris och kulturstipendium Helene Steinlein KF - 

14.  Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 
2016 

Per-Martin Boklund KS 172-177 

15.  Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 Per-Martin Boklund KS 178-181 

16.  Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten Johan Lindén KF 182-221 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

17.  Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Johan Lindén KF 222-225 

18.  Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Johan Lindén KS 226-258 

19.  Miljöpriset 2017 Patrik Johansson KS 259-260 

20. 2 Delegation att träffa överenskommelse om förlikning Elin Ax KS 261-278 

21.  Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 
om utökning av antalet sammanträden 

Henrik Andersson KF 279-284 

22.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Daniel Kling KF 285-287 

23.  Delgivningar kommunstyrelsen 2017-05-03 Daniel Kling KS 288-523 

24.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-05-03 Daniel Kling KS 524-548 

25.  Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-05-03 Daniel Kling KS 549-554 

Båstad den 26 april 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2017-04-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000003/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-05-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson (C).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M).

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 9 maj klockan 16:00.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringspersonen ska 
det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och 
tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en ledamot från 
”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.   

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000004/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dag-
ordningen för dagens sammanträde kan godkännas.    
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-04-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000007/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-05-03 
 
 
 
A) 10:05. Information angående Tillväxtmotor Halland. Bildningschef Henrik Andersson. 
 
B) Skriftlig information angående uppföljning av policy för mat och måltider i Båstads 
kommun. Måltidschef Ulla Johansson.     
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Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2017-04-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ulla Johansson 

Dnr: KS 000502/2015-800 

Uppföljning av policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Beskrivning av nuläget omkring arbetet med att uppfylla kommunens måltidspolicy för barn 
och skola och vård och omsorg 

Bakgrund 
Måltidsverksamheten och representanter från berörda verksamheter, tog år 2015 fram policy 
för måltiderna inom barn och skola, gymnasiet och vård och omsorg. Syftet är att säkerställa 
kvaliteten på måltiderna, i hela kedjan från inköp till servering. Se bilaga. I samband med att 
dessa antogs av KF beslutades också att en uppföljning ska ske år 2017. I detta sammanhang 
kan också nämnas att beslut togs av KF i juni 2014 (dnr:Ks 1306/13-800) om följande:  
-Samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan i Båstads kommun ska från och med höst-
terminen 2014 kunna välja även ett vegetariskt alternativ till lunch. Beslutet är uppfyllt.
- Skolan ska från och med höstterminen 2014 genomföra informationsinsatser för eleverna om
klimatsmart mat, för att öka förståelsen för att skolmåltiderna har en sådan inriktning.
Skolledningen anser att kockarna har ansvar för den informationen, vilket är en svår uppgift.
Det finns inte tidsutrymme för det i deras vardag. Ansvaret bör vila på pedagogerna. Informat-
ionen ska handla om mervärdena för både hälsa och miljö, av att öka andelen vegetariskt i
mathållningen.  Måltidsverksamheten har sedan tidigare utvecklat både matkvalitet och mål-
tidsmiljö inom skola och vård och omsorg. För uppföljning av utvecklingsarbetet krävs mät-
bara parametrar. Måltidsverksamheten har genomfört utvärdering av elevernas nöjdhet gäl-
lande matkvaliteten via enkäter. Före år 2015 gjordes inom skolan separata enkäter för mål-
tidsfrågor. År 2014 gav för låg svarsfrekvens för att vara användbar. Tillräckligt utrymme inom
det pedagogiska arbetet gavs inte för att besvara dessa. Från och med 2015 har vi måltidsfrå-
gor med i den stora elevenkäten för årskurs 3, 5 och 8. Den besvaras av många fler elever. För
vårdtagare på särskilt boende och inom hemvården finns endast en egen enkätutvärdering
gjord. För jämförelse med Sveriges alla kommuner finns SKL:s årliga Öppna jämförelser.

Aktuellt 
Utvecklingsarbetet inom skolan har gjort att elevernas nöjdhet har förbättrats. Se bilaga. Den 
största utmaningen är att få eleverna på högstadiet nöjda. Där kan vi glädjande se att hos ele-
verna i årskurs 8 har den största ökningen skett av andel nöjda. Förutom god matkvalitet speg-
lar nöjdheten också möjligheten att kunna välja mat i en trivsam måltidsmiljö. Elevernas för-
ståelse för varför skolan erbjuder en ökad andel vegetarisk mat, mycket grönsaker generellt 
och ekologiskt, bör förbättras för att uppnå syftet, vilket är att grundlägga goda vanor till att 
göra kloka val i framtiden, för både hälsan och miljön.  
Utvecklingsarbetet inom vård och omsorg har resulterat i ökad måltidsglädje på vårdboen-
dena. I steg ett, som påbörjades hösten 2015, har samtlig personal på demensavdelningarna 
fått inspirationsutbildning för att skapa måltidsglädje. Arbetet kommer att fortgå även med 
övriga. Enkätresultat från vårdboendena i mars 2016 visar att 90 % är oftast och alltid nöjda 
med matkvaliteten. 83 % är nöjda med måltidsmiljön och 13 % är inte nöjda. Förändrad mål-
tidsordning är genomförd, som bland annat förkortar nattfastan, det är också ett led i kvali-
tetsarbetet. Inom hemvården gjordes en enkät år 2013. 85-90 % var nöjda med typen och 
smaken av maten. 83 % ansåg att maten hade bra temperatur, 16 % tyckte inte att den var till-
räckligt varm. 
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Ulla Johansson 
Måltidschef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Syfte med policyn för Barn och skola och gymnasiet samt Vård och omsorg 
Bilaga 2. Enkätresultat med andel som gett högsta och näst högsta betyg för skolmåltiderna 
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Policy mat och måltider vård och omsorg 

  

SYFTE 
• Säkerställa god matkvalitet 

• Förebygga kostrelaterade problem, främst undernäring 

• Ge gästen valmöjlighet 

• Skapa trivsamma måltidsmiljöer 

• Skapa samvaro och trivsel, dagens höjdpunkter 

• Säker mat, medicinskt och hygieniskt 

• Trygghet för anhöriga 

• Miljöhänsyn vid inköp  

 

 

 

 

 

i1TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Policy mat och måltider Barn och skola och gymnasiet 

  SYFTE 
• Säkerställa god matkvalitet 

• Ge gästen valmöjlighet 

• Måltider i trivsam miljö med bra bemötande 

• Ge förutsättningar för att grundlägga bra matvanor 

• Miljöhänsyn vid inköp och val av serverad mat 

• Utveckla matgästernas respekt, ansvar och förståelse för vår livsstils 
miljöpåverkan 

• Den enskilde ska lära sig att göra de bästa valen ur hälsosynpunkt och 
etiska utgångspunkter 

 

 

 
onsdag den 26 april 2017 

i1TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Elevernas uppfattning av matkvaliten 2010 - 2016 
Andel som gett högsta och näst högsta betyg. 

100% 
År 2013 ej jämförbar sammanställning. 2014 för lågt antal svar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 99  Dnr KS 000402/2017 - 315 

Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av 
detaljplan 

 
Beskrivning av ärendet Frågan om möjlighet att tillskapa tomter genom förtätning vid Vretvägen har 

väckts av KSO hösten 2016. Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-
10 inkommit med begäran om planbesked med syfte att minska prickmarken 
på fastigheten för att möjliggöra en avstyckning. Detta prövas i detaljplan 
tillsammans med förtätning på kommunens mark i området. Planområdet 
omfattas idag av tre äldre detaljplaner där marken i största delen är planlagd 
som parkmark samt inaktuella gatusträckningar. Delar av området är planlagt 
för bostadsändamål men begränsas av omfattande prickmark. Delar av 
planområdet pekas i ÖP 08 ut som lämpligt för bostäder. En förtätning med 
bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud bedöms kunna prövas i 
detaljplan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-04-11. 

Bilaga 1. Skrivelse från fastighetsägaren.      
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 

 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 

 3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5. 
 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000402/2017 – 315 
 
 

Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av 
detaljplan 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan om möjlighet att tillskapa tomter genom förtätning vid Vretvägen har väckts av KSO 
hösten 2016. Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-10 inkommit med begäran 
om planbesked med syfte att minska prickmarken på fastigheten för att möjliggöra en 
avstyckning. Detta prövas i detaljplan tillsammans med förtätning på kommunens mark i 
området. Planområdet omfattas idag av tre äldre detaljplaner där marken i största delen är 
planlagd som parkmark samt inaktuella gatusträckningar. Delar av området är planlagt för 
bostadsändamål men begränsas av omfattande prickmark. Delar av planområdet pekas i ÖP 08 
ut som lämpligt för bostäder. En förtätning med bostäder som kompletterar befintligt 
bostadsutbud bedöms kunna prövas i detaljplan.   
 

Bakgrund 
Frågan om möjlighet till förtätning vid Vretvägen i Båstad har väckts av KSO hösten 2016. 
Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-10 inkommit med begäran om planbesked 
med syfte att minska prickmarken på fastigheten för att möjliggöra en avstyckning. Detta 
prövas i detaljplan tillsammans med förtätning på kommunens mark i området. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har gjort en översyn av förutsättningarna för förtätning i aktuellt område. 
 
Planområdet är beläget centralt i Båstads tätort. Det avgränsas av Oleborgsvägen i norr, 
befintlig bebyggelse i söder, Lyavägen i väster och den gamla banvallen i öster. Området är ca 
2,5 ha stort. I den östra delen av planområdet är det stora höjdskillnader, i de västra delarna är 
marken flackare. I den östra delen finns, enligt skyfallskarteringen, stora rinnvägar vid kraftiga 
regn. Det medför att dagvattenfrågan måste studeras mer noggrant. Kapacitet finns för att 
ansluta ny bebyggelse till befintliga vatten- och spillvattenledningar. Planområdet ligger i sin 
helhet inom vattenskyddsområde och inom planområdet finns en vattenreservoar som tillhör 
Malens vattenförening. Inom planområdet finns även vad som kan vara en gravhög, 
Riksantikvarieämbetet konstaterar dock att fornlämningen är osäker. Med undantag för 
fastigheten Kungsskogen 5 äger kommunen all mark inom planområdet. 
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Översiktskarta 

 

 
Ortofoto med föreslagen plangräns 

 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §) och rörligt friluftsliv 
(MB 4 kap 2 §). Direkt öster om planområdet finns riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6 
§ samt landskapsbildsskydd. 
 
Området berörs av tre gällande detaljplaner, som vann lagakraft 1969, 1978 respektive 1988. 
Ingen av dessa har någon genomförandetid kvar. Större delen av området är planlagt som 
parkmark. I de östra delarna fanns vid framtagandet av gällande detaljplan tankar på en 
planskild korsning med järnvägen och parkmarken här skulle ge utrymme för 

13

13



 
 

 

3 (5) 

 

trafikanläggningar nödvändiga för förlängning av Oleborgsvägen och en planskild korsning. 
Marken i anslutning till korsningen Lyavägen-Vretvägen är i gällande plan utlagd som 
bostadsmark men är prickad vilket innebär att den ej får bebyggas. Något motiv till detta har 
inte gått att hitta i gällande detaljplan. En mycket stor del av fastigheten Kungsskogen 5 är 
även den prickad mark som inte får bebyggas. Någon förklaring till prickmarken har inte 
hittats i gällande detaljplan. I gällande detaljplan finns även en möjlighet att förlänga 
Kungsbergsvägen så att den ansluter till Vretvägen. 
 

 
Sammanställning av gällande detaljplaner. Föreslaget planområde markerat med rött. 

 
Översiktsplanen pekar ut de västra delarna av området som lämplig för bostadsbebyggelse. I 
de östra delarna finns vägförbindelser som knyter ihop Vretvägen och Oleborgsvägen med 
Lyavägen på andra sidan gamla banvallen. 
 
Strandskydd finns inte för området idag, men när en ny detaljplan tas fram återinträder det för 
ungefär halva det område som i översiktsplanen pekas ut för bostadsändamål. Strandskyddet 
kommer därför att behöva upphävas för dessa delar. Särskilt skäl för upphävandet är att 
området är väl avskilt från Örebäcken genom befintlig gata (Lyavägen). 
 

 
Utdrag ur ÖP08 samt område där strandskydd återinträder. 

 
I inriktningsdokumentet för Båstads tätort finns framtidsstrategier för bebyggelsen som säger 
att ny bebyggelse ska ske genom förtätning samt att boendeformer som saknas i tätorten ska 
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prioriteras. Det ger stöd för att i detaljplan pröva möjligheten att tillskapa fler bostäder inom 
området. Det finns inget behov av ytterligare villatomter i Båstads tätort, däremot kan en 
komplettering av radhus och lägenheter vara motiverat. Övervägande delen av de 
tillkommande tomterna bör, i enlighet med inriktningsdokumentet, möjliggöra radhus eller 
lägenheter. 
 
På fastigheten Kungsskogen 5 har tidigare en smal väg funnits som knutit ihop 
Kungsbersgsvägen med bostäderna öster om gamla järnvägen. Denna väg togs bort 2010.  
 
Kungsbergsvägen fungerar idag som smitväg, speciellt sommartid. Hastigheterna på vägen 
uppfattas som höga och gupp har gjorts på ett par platser för att sänka hastigheterna. Om 
förändringar av vägdragningen görs i samband med detaljplanearbetet måste även 
förändringens påverkan på Köpmansgatan studeras. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett beslut om att i detaljplan pröva möjligheten till förtätning bidrar till att ge fler möjlighet att 
bosätta sig i Båstad. Om bostäderna kompletterar befintligt bostadsutbud med små lättskötta 
bostäder ökar det möjligheterna att bo kvar i Båstad även för de som inte längre vill bo i en 
villa. Då planområdet ligger centralt i tätorten ökar möjligheten att tillskapandet av bostäder 
inte bidrar till ett ökat bilberoende utan till ett ekonomiskt och socialt hållbart Båstad. 
 

Verksamhet 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser av en planarkitekt och eventuellt från 
trafikingenjör mfl inom Teknik och Service. På sikt kräver det även arbetsinsatser från 
kartavdelningen samt bygglovhandläggare.  
 
Förtätning inom befintlig bebyggelse kan vara känsligt och kräver därför arbetsinsatser i form 
av en välplanerad dialog med berörda. 
 
Att inom Båstads tätort tillskapa nya bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud 
bidrar till att uppfylla fullmäktigemålet om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo 
och verka i. 
 

Ekonomi 
Planarbetet bör delvis finansieras av ägare till fastigheten Kungsskogen 5 i förhållande till 
plannyttan för fastighetsägaren. Detta bör regleras i planavtal. Resterande kostnad bör tas av 
ett exploateringskonto. 
 
Förtätning är ekonomiskt fördelaktigt då infrastrukturen till stor del redan är utbyggd. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband planarbetet om sådan bedöms vara nödvändig. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Behovsbedömning upprättas i samband med planarbetet. Om det i behovsbedömningen 
konstateras betydande miljöpåverkan kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att 
upprättas. 
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Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Exploateringsingenjör/Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från fastighetsägaren   
 
Samråd har skett med: 
Planchef, exploateringsingenjör, trafikingenjör, NSVA 
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Båstad kommun 
Samhällsbyggnad 
Lisa Rönnberg 

Båstad 2015-02-03 BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -04~ 1.0 'S 
Dnr .... t.3 .. /f...-:_r;/.f_~. 
•····· ............. ··········•·••• 

Betr Kungsskogen 5 med adress Kungsbergsvägen 51 och 53, Båstad 

Återkommer till våra tidigare kontakter med Er beträffande avstyckning av mbricerade tomt 
till två tomter. 
Utanför byggrätterna på tomten är marken prickad. Vad är motivet till, att utöver byggrätterna 
vi har på tomten, att övrig tomtmark skall vara prickad mark? 

Längs med Kungsbergsvägen upp till oss finns villor som ett pärlband med ett släpp före vår 
villa. Det vore enbart till en fördel ur utseendesynpunkt att det glappet fylldes ut, eller hur? 

Ett skäl till den prickade marken kan vara den väg, som vek av från Kungsbergsvägen, gick 
över vår tomt och vidare över järnvägen. Denna väg togs bort 2010. 

Som ett alternativ. Hur vore det att betrakta ärendet som en mindre avvikelse från planen? 
Som ett annat alternativ. I samband med att järnvägen försvinner och kommunen tar över 
banvallens markområde sker kanske ändring av planen. Planändringen av vår tomt skulle vi 
kanske kunna få med i samma förändringiav planen? 

I samband med att vi byggde 2003 upptäckte kommunens tjänstemän att kommunen ägde 
mark inne på vår tomt. Det var tänkt som gatumark. Då ställdes det krav att vi skulle lösa 
detta. Vi ställde upp med lantmäteriförrättning och ersatte kommunen för marken. Allt löstes 
till det bästa för båda parter. Det blir inga problem när parterna ställer upp och löser frågorna 
tillsammans. 

Vi har alla våra visioner att förändra och komma vidare. Här är en. Låt oss gemensamt 
komma fram till en lösning. Det är enbart positivt för Båstad som samhälle att skattebetalare 
vill förändra och bygga vidare. Tycker att vi är berättigade att få denna hjälp. 

Med vänlig hälsning 

dl 
Kjell Vramsmo Elisabeth Vramsmo 
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Båstad kommun 
Samhällsbyggnad 
Lisa Rönnberg 

Förfrågan om planändring 

Båstad 2017-04-10 

Gällande fastigheten Kungsskogen 5 med adress Kungsbergsvägen 51 och 53, Båstad 

Mot bakgrund av ändrade förhållanden gällande tågtrafiken samt det generella 
förtätningsuppdraget finns det önskemål att justera detaljplanen för fastigheten 
Kungsskogen 5. Den gällande detaljplanen syftar till bostadsbebyggelse med en generell 
tomtstorlek på ca: 1000 kvm. 

Vi har för avsikt att stycka av vår tomt som i dag omfattar ca:2000 kvm. Syftet med 
avstyckningen är att genom en ny fastighetsbildning skapa ett boende för vår dotter. 

I gällande plan var intentionen att skapa en skyddszon till järnvägen samt att det var tänkt 
transportväg över densamma. Då det varken finns något servitut på vägen igenom vår 
fastighet, kvarstår då endast den prickade marken som i dag inte fyller något syfte. 

Vi har tidigare skrivit till Er med denna förfrågan 2015-02-03 och erhållit svar från Er 
2015-02-10. Med vetskapen om att Ni normalt inte prioriterar planändringar av denna typen 
ber vi Er ändå att beakta de förändrade förutsättningar som föranleder denna förändring. 

Vi ser gärna möjligheter och vinster att i samband med annan planläggning i området även 
innefatta denna fastighet. Naturligtvis är vi beredda bidraga för vår del av plankostnaderna. 

Med vänliga hälsningar 

' Je-/ aJ 
6~ hl! ~ il /-rAht,5,t;,,t /.:_ 

Elisabeth Vramsmo 

Bifogat 
Vårt brev dat 2015-02-03 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 100  Dnr KS 000411/2017 - 315 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell - 
Ansökan om planbesked 

 
Beskrivning av ärendet Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov 

Hotell.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2017-04-

03.  
 Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, 

Torekov Hotell, inom Båstads kommun. 
 Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan.      
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 

fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista.  
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

 
Yrkanden Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 
fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista.  
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 
 

Datum: 2017-04-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000411/2017-315 

 
 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell – Ansökan 
om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m fl. får upprättas 
samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista.  
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell. 
 

Bakgrund 
Ägarna av fastigheten Torekov 8:83 m fl. har intresse av att utveckla hotellverksamheten. För-
slaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensut-
rymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har 
en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga 
nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de 
senaste åren, har kunnat avvändas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ur-
sprung från början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta 
bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den nya utforningen av det 
man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsäga-
ren om planändring. 
 

Aktuellt 
Förslaget till utveckling av befintlig anläggning handlar om att komplettera med en ny byggnad 
i två våningar, innehållande fler hotellrum samt ytterligare konferenslokaler. Placeringen är 
direkt väster om restaurangen och den nya byggnaden föreslås också eventuellt sammanbygg-
gas med den befintliga delen som i dagsläget innehåller spa, restaurang och konferenslokaler. 
Förslaget förhåller sig, i skala och omfattning, till omgivande bebyggelse och bedömningen är 
att föreslagen förändring inte kommer att påverka omgivningen negativt. Hänsyn har tagits till 
viktiga siktstråk i omgivningen och inga utsiktsförhållanden påverkas för omkringliggande 
fastigheter. Tillkommande byggnadsvolym kommer inte heller att bli högre än befintlig bygg-
nad. Det handlar om utveckling av en anläggning inom redan i anspråktagen och detaljplane-
lagd mark. Samhällsbyggnad ser inget hinder för att pröva en ändring av detaljplanen utifrån 
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2 (2) 

 

redovisade skisser som finns bilagda till planansökan utan förordar att en sådan prövning kan 
genomföras. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, Torekov Hotell, inom 
Båstads kommun 
Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan 
 
Samråd har skett med: 
Planchef Olof Selldén 
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Båstads kommun 

Ansökan om ändring av detaljplanen för fastigheten 
Torekov 8:83 mfl ,Torekov Hotell, inom Båstads kommun 

Ägarna av fastigheten Torekov 8:83 mfl ,Torekov Partners AB, har intresse av att 
utveckla och utöka hotellverksamheten i princip enligt bifogad skiss. 

Förslaget innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konfernsutrymmen vilket 
medför en awikelse från gällande detaljplan . 

Vi anhåller av denna anledning att Båstads kommun lämnar tillstånd att ändra 
gällande detaljplan att överenstämma med fastighetsägarens planer 

Önskan är att kunna driva plan och bygglovsprocess parallellt för att snabbare 
komma fram till ett förverklingande av projektet 

Båstad 2017-03-21 

På uppdrag av fastighetsägaren Torekov Partners AB org nr 556531-2344 

Stellan Paulie 
Ark SAR 

Bilaga: Skiss till utnyttjande av fastigheten 

Stellan Paulie 
Bjäre Bygg Konsult AB Strandgatan 4 269 33 Båstad 
Tel. 043 1-75605 Mob. 0705- 54 26 77 Mail. Stellan.paulie@bjarebyggkonsult.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 101  Dnr KS 001447/2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

 
Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-

03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-04-11. 

Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14.    
 
Förvaltningens förslag 1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 

utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 1. 
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 1.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001447/2012 – 315 
 
 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. – Beslut om planens fortsatta handläggning 
inför granskning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med utgångspunkt från 
situationsplanen, bilaga 1.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-
05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den 
stora skillnaden framförallt är antalet våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till 
detta förslag för att inte lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna.   
 

Bakgrund 
2012-10-10, § 282, beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick 
upprättas samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 
2016-05-06 då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt 
har 145 yttranden inkommit. En stor fråga under samrådet var våningsantalet. Exploatören har 
därefter sett över hur förslaget kan arbetas om för att bättre anpassa utformningen utifrån de 
synpunkter som har kommit in.  

 
Aktuellt 
I bilaga 1 presenteras strukturen på det omarbetade förslaget. Hustyp 1 består av 
flerbostadshus i tre våningar med butikslokaler i bottenvåningen som vänder sig ut mot torget. 
Taken är flacka för att hålla ner höjden på bebyggelsen. Hustyp 2 består av flerbostadshus i två 
våningar, även dessa byggnader har flacka tak. Hustyp 3 består av enbostadshus utformade 
som radhus i 2,5 plan som höjdmässigt blir ungefär lika höga som trevåningshusen med flacka 
tak.  

En sänkning av våningsantalen leder till en minskad exploatering. I redovisat förslag 
möjliggörs för totalt 46 stycken lägenheter i förhållande till ca 65 lägenheter som hade varit 
möjligt enligt samrådsförslaget. Förslaget utgör dock fortfarande ett förtätningsprojekt i 
bostadsformer som det råder brist på i Torekov.   

Under samrådet kom det även in många andra synpunkter som inte bara handlade om 
våningsantalen. Dessa aspekter behöver studeras vidare under planens fortsatta handläggning, 
men den stora frågan i det här läget är vilka volymer detaljplanen ska tillåta.  

Nästa steg i planprocessen är granskningen som går till på ungefär samma sätt som samrådet. 
Innan granskningen kan påbörjas måste dock planhandlingarna revideras. För att inte resurser 
i form av tid och pengar ska läggas på revideringar önskas ett politiskt ställningstagande 
huruvida det omarbetade förslaget stämmer överens med önskad utformning av området. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett positivt beslut leder till att detaljplanen kan revideras på ett sätt som förhåller sig till 
inkomna samrådsyttranden. Exploateringsgraden är lägre än tidigare men förslaget kan 
fortfarande vara genomförbart och utgöra ett positivt tillskott av bostadsformer det råder brist 
på i Torekov. Den lägre exploateringsgraden leder dock till en minskad budget för exploatören 
vilket kan påverka möjligheterna för utformning av de allmänna ytorna i omgivningen.  
 
Verksamhet 
Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder till 
tidsvinster för verksamheten då antalet revideringar minskar. 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder 
till minskade kostnader då antalet revideringar minskar.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14.    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1

 

 

KS au § 103  Dnr KS 000032/2016 - 300 

Inriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 

inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien 
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i 
framtiden. 

 
 Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 

och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är 
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av 
flera vägledande dokument och samspelar med dessa.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-04-07. 

Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07. 
 Bilaga 2. Social konsekvensanalys av inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-

07.    
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-04-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000032/2016 – 300 (B2016-256) 
 
 

Inriktningsdokument för Grevies – Beslut om samråd 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett inriktningsdokument 
för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte är att utreda och närmare analysera 
hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas in i framtiden. 
 
Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och 
utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är en del av 
kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar 
med dessa.   
 

Bakgrund 
2016-03-09 § 41 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Grevie ska 
upprättas.  2016-04-13 § 76 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för 
inriktningsdokumentet.  
 

Aktuellt 
Ett inriktningsdokument för Grevie har arbetats fram. Arbetet har skett i dialog med berörda 
verksamhetsområden samt med allmänheten, företagare, byaråd, elever, föreningar m.fl. 
genom workshopar och framtidsmingel i Grevie. I samband med detta arbete har även en 
social konsekvensanalys av inriktningsdokumentet arbetats fram tillsammans med 
representanter från flera olika föreningar i Grevie. KSAU, KS samt KF har fått information om 
hur arbetet fortskridit under januari/februari 2017 och gavs vid dessa tillfällen möjlighet till 
att ge input. Detta arbete har lett fram till ett samrådsförslag, daterat 2017-04-07.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att planera för och på sikt möjliggöra en förtätning och utbyggnad av såväl bostäder, 
verksamheter, servicefunktioner bedöms Grevie vitaliseras. Vilket också kan innebära en 
inflyttning till Grevie som i sin tur stimulerar utökad kollektivtrafik, handel och annan 
verksamhet på orten.  
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Verksamhet 
Inriktningsdokumentet för Grevie följer antagen vision samt KF-mål och nämndmål. 
 
Vision: Visionens ledord förebild, attraktion, mod uppfylls genom hållbar samhällsplanering 
och inriktningsdokumentets utformning. Exempelvis värnas ”det sunda livet och en utveckling 
av kunskap, kultur och affärer” i Grevie, genom att planera för t ex förtätning och utbyggnad av 
såväl bostäder, verksamheter, servicefunktioner i Grevie kollektivtrafiknära samt med närhet 
till natur och rekreation. 
 
KF-mål: Genom att planera och på sikt möjliggöra utbyggnad för bostäder, verksameter samt 
servicefunktioner bidrar inriktningsdokumentet till att exempelvis målet ”Båstads kommun är 
attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällplanering bidrar inriktningsdokumentet att 
exempelvis nämndsmålen ”50 bästa näringslivskommunerna” och ”10 bästa 
miljökommunerna” uppfylls. Målet ”50 bästa näringslovskommunerna” bl a genom att 
kommunen möjliggör för såväl etablerade som nya verksamheter att verka på orten. Målet ”10 
bästa miljökommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse 
och verksamheter i så kallat kollektivtrafiknära läge. 
 

Ekonomi 
Arbetet med inriktningsdokumentet finansieras i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
2016-03-09 §41. 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07. 
Bilaga 2. Social konsekvensanalys av inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07.    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell-översiktsplanerare, Roger Larsson-
stadsarkitekt, Olof Selldén-planchef, Mårten Sällberg-miljö- och hälsoskyddsinspektör, Jan 
Bernhardsson-teknik- och servicechef, Andreas Jansson-gatu- och trafikingenjör, Jenny 
Hertsgård-parkingenjör, Fredrik Jönsson-projektingenjör, Mårten Nilsson-
exploateringsingenjör, Birgitte Dahlin-fd skolchef, Emma Pihl vård- och omsorgschef, Ingrid 
Pettersson- soc ansv socionom 
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Handläggare: Camilla Nermark, Båstads kommun

Medverkande i workshop: Planarkitekt Camilla Nermark, planarkitekt Emma Johansson, 
översiktsplanerare	 ristina	Bell 	gatu‐	och	tra ikingenjör	Andreas	 ansson 	parkingenjör	 enny	
Hertsgård 	e ploateringsingenjör	Mårten	 ilsson 	ungdomsledare	 lara	 ersson 	ungdom	från	
revie	 	Ahmed	Alisaed 	ordförande	 revie	 	 an	 ran vist 	ordförande	i	vägföreningen	
revie	ga 2	 enneth	 arsson	samt	representanter	 för	byarådet	 harlotte	Olsson	och	 isa	 	
Andersson.

Kartor: Båstads kommun

Bilder:	Björn	Andersson 	Hans	 jellman 	 amilla	 ermark

Datum för workshop: 2016-12-07
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Området	kring	den	gamla	banvallen	och	lastkajen	är	idag	öde	men	anses	
ha	stor	potential	till	utveckling.	För	banvallsområdet	behövs	ett	helhets-
grepp	tas	med	tanke	på	både	utformning	och	funktion.	Tankar	som	förts	
fram	är	att	skapa	ett	så	kallat	 socialt	centrum 	där.	 latsen	skulle	kunna	
fungera	 som	 en	mötesplats	 för	 både	 inomhus	 och	 utomhusaktiviteter 	
t	e 	skapande	i	olika	former 	musik 	dans 	skateramp 	boccia 	park	med	
sittplatser 	minigolf.	basketkorg	etc	etc.	 	samband	med	planeringen	av	
området	ska	be intlig	vägstruktur	och	gång‐	och	cykelbana	ses	över.

revieparken	och	dess	aktiviteter	där	har	stor	betydelse	för	 revie.	Stål-
högavägen	(väg	105)	upplevs	som	en	barriär	och	korsningen	Timmervä-
gen/Stålhögavägen	är	otrygg.	

ntr n	till	 revie	backar	bör	ses	över.	 	dag	 inns	ingen	tydlig	entr 	till	
naturområdet.	Det	 inns	heller	ingen	anvisad	plats	att	parkera	på	om	man	
vill	besöka	området.	 n	koppling	mellan	 revieparken	och	 revie	backar	
(bakom	 A)	efterfrågas	också.

Den	tredje	delen	är	en	konsekvensanalys	av	de	förslag	som	läggs	fram	i	
inriktningsdokumentet	för	 revie.	 apitel	3	utgår	från	vilka	sociala	kon-
sekvenser	som	kan	förväntas	om	förslagen	genomförs	och	beskrivs	un-
der	aspekterna	Sammanhållen	stad 	Samspel 	Vardagsliv	och	 dentitet.

nriktningsdokumentet	utreder	och	analyserar	hur	orten 	med	utgångs-
punkt	i	historien	och	det	läge	samhället	be inner	sig	i	nu 	lämpligen	kan	
och	bör	utvecklas	i	framtiden.	 nligt	politiskt	beslut	har	arbetet	med	in-
riktningsdokumentet	 skett	 i	 nära	 samarbete	med	 revies	 invånare	 ge-
nom	olika	former	av	medborgardialog.	Den	sociala	konsekvensanalysen	
kompletterar	dialogen	 genom	att	 belysa	de	 sociala	 konsekvenserna	 av	
inriktningsdokumentets	förslag.

1.  SAMMANFATTNING

Den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	 revie	har	
tagits	 fram	i	dialog	med	 revie	 invånare	och	baseras	 i	stor	utsträckning	
på	intryck	och	diskussioner	som	framkom	under	en	 orkshop	i	 revie	7	
december	2016.

Den	 första	 delen	 av	 dokumentet	 innehåller	 sammanfattning	 och	 bak-
grundsfakta.

Den	andra	delen	innehåller	en	analys	av	förutsättningar	för	social	hållbar-
het	 i	det	offentliga	rummet	och	 förslag	till	åtgärder.	 apitel	2	utgår	 från	
iakttagelser på plats.

Be intligt	centrum	är	idag	beläget	utmed	Stålhögavägen	(väg	105).	Under	
orkshopen	framkom	bl	a	att	det	är	viktigt	att	service	i	form	av	t	e 	handel	
inns	kvar	just	där	då	många	passar	på	att	göra	sina	inköp	när	de	åker	bil	

genom Grevie. 

orsningspunkten	 Stålhögavägen	 (väg	 105)	 och	 ärnvägsgatan	 upplevs	
otrygg.	 tgärd	behövs	 för	 att	 både	 göra	korsningspunkten	 tra iksäkrare	
och	därmed	även	stärka	kopplingen	mellan	be intligt	grönområde	norr	om	
Stålhögavägen	och	naturområdet	 revie	backar.	

Det	be intliga	centrumet	kring	Bjärepunkten	behöver	därmed	förstärkas	
och	göras	mer	tryggt	för	bl	a	fotgängare	och	cyklister.

Ska	området	 kring	 torgytan	med	 rait 	 konstverk	utmed	 ärnvägsgatan	
nyttjas	och	fungera	som	en	spontan	mötesplats	behöver	platsen	göras	mer	
inbjudande.	 ärna	komplettering	med	aktiviteter	som	öppnar	upp	för	mö-
ten.	 ärnvägsgatan	 behöver	 förstärkas	 som	 centrumgata 	 och	 tydligare	
knytas	samman	med	det	be intliga	centrum	(Bjärepunkten)	och	området	
kring	 gamla 	banvallen.	 ikaså	behöver	kopplingen	mellan	 torget/ ärn-
vägsgatan	och	 grönområdet 	norr	om	torget	förstärkas	och	tydliggöras.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet	med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 visa	Båstads	 kommuns	 viljein-
riktning	 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
nriktningsdokumentets	målformuleringar	pekar	mot	en	utvecklingsrikt-
ning	som	är	långsiktigt	hållbar	‐	ur	ett	ekologiskt 	ekonomiskt	och	socialt	
perspektiv.	Förslagen	i	inriktningsdokumentet	syftar	till	att	uppfylla	ned-
anstående mål.

1. Grevie ska vara en hållbart
…genom att:
	 Utveckling	av	orten	främst	ska	ske	genom	förtätning
	 ång‐	och	cykel	ska	prioriteras	före	bilen
	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtra iknära	lägen
	 rioritera	boendeformer	som	saknas	och	efterfrågas	i	orten
	 Ortens	grönytor	ska	vara	sammanhängande 	tillföra	ekosystemtjänster	
och	främja	folkhälsa

Effekt:	 tt	minskat	behov	av	bilresor	och	förbättrade	rekreationsmöjlig-
heter	 ger	 förutsättningar	 för	 en	 bättre	 folkhälsa	 och	minskade	 utsläpp.	
Utveckling	genom	förtätning	ger	ett	mer	ekonomiskt	och	effektivt	utnytt-
jande	av	be intlig	infrastruktur	samt	värdefull	natur	och	jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
	 Det	ska	 innas	tillgängliga	bostäder	(i	olika	boendeformer)		i	orten
	 Ortens	karaktär	ska	tas	tillvara	och	utvecklas
	 De	goda	pendlingsmöjligheterna	ska	tas	till	vara
	 ommunen	ska	möjliggöra	så	att	orten	har	tillräckligt	utbud	av	han-
del 	utbildning 	service 	omsorg	och	föreningsliv	i	förhållande	till	an-
talet invånare

	 Det	ska	 innas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla
	 rbjuda	attraktiva	offentliga	miljöer

Effekt:	Antal	permanentboende	i	 revie	ökar	och	kan	kombinera	arbets-
liv 	fritid 	vardag	och	fest	på	ett	praktiskt	och	meningsfullt	sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
	 målpunkter	ska	 förtydligas	och	utvecklas	utifrån	deras	unika	karak-
tärer

	 Målpunkterna	ska	bindas	samman	på	ett	tryggt	och	säkert	sätt	för	fot-
gängare	och	cyklister

	 Skapa	 en	 sammanhängande	 och	 tillgänglig	 blå‐	 och	 grönstruktur	 i	
kombination	samt	stråk	för	rekreation	och	aktivitet	

	 Orten	ska	vara	välkomnande	för	dess	invångare	och	besökare
	 Utveckla	mötesplatser	för	alla

Effekt: revie	 kan	 fortsätta	 utvecklas	 till	 en	 karaktärsfull 	 attraktiv	 ort	
med	ett	 tydligare	centrum	med	närhet	 till	 rekreation 	natur	och	arbets-
tillfällen.	 od	 infrastruktur	och	platser	att	mötas	på	ökar	den	upplevda	
tryggheten	och	därmed	förutsättning	för	ett	jämställt	samhälle.
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Hållbar utveckling
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	mel-
lan	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	sam-
hället.	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 	 integra-
tion 	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	sam-
hälles	välfärd	respektive	ett	samhälles	problemlösningskapacitet.	Med	väl-
färd	menas	att	människor	ska	ha	en	hygglig	standard	och	leva	i	en	trivsam	
miljö.	Dessutom	har	det	betydelse	att	fördelningen	av	standard	och	livsvill-
kor	är	någorlunda	rättvis.	Beskrivningen	av	problemlösningskapaciteten	
fokuserar	på	samhällets 	eller	individernas	gemensamma	förmåga	att	lösa	
problem	och	kon likter	som	uppstår.

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

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

Den	byggda	miljöns	utformning 	innehåll	och	organisation	skapar	rums-
liga	 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	in inna	sig.	Miljöns	kvaliteter	och	sammanhangen	i	sta-
den	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.	
ödvändiga	 aktiviteter	 är	 sådana	 som	behöver	 ske	 oavsett	 hur	 krång-

ligt 	trevligt 	bullrigt	eller	välstädat	det	är	i	ett	område.	Frivilliga	aktivi-
teter	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	 inns	för	möten.
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	
revie	är	att	på	ett	strukturerat	sätt	belysa	vilka	sociala	frågor	som	behö-
ver	hanteras	och	vilka	konsekvenserna	blir	 av	ett	 genomförande	av	det	
slutliga	förslaget.

Avgränsning
De	geogra iska	områden	som	har	analyserats	är	delar	av	 revie	som	hyser	
viktiga	offentliga	och	kommersiella	funktioner	och	som	har	stor	betydelse	
för	ortens	identitet
	 Be intligt	centrum	kring	Bjärepunkten
	 Grevieparken
	 amla	banvallen
	 Bebyggelse	/	torg	längs	 ärnvägsgatan
	 revie	 yrkby
vriga	delar	av	 revie	ingår	inte	i	den	sociala	konsekvensanalysen

Metod
Den	sociala	konsekvensanalysen	består	av	inventering 	analys	och	förslag 	
samt	en	avslutande	beskrivning	av	inriktningsdokumentets	sociala
konsekvenser.	 nventering	och	diskussion	om	förslag	har	tagits	fram	till-
sammans	 med	 kommunanställda 	 boende	 och	 verksamma	 i	 revie.	 n	
orkshop	har	genomförts	med	berörda	förvaltningar	samt	representan-

ter	från	 revie	byaråd 	 revie	 	samt	vägföreningen	för	att	på	plats	och	
tillsammans	svara	på	hur	de	utvalda	områdena	fungerar	idag.	 	 orksho-
pen	och	 tillsammans	med	ett	par	 fokusgrupper	har	 förslag	 till	 åtgärder	
diskuterats.	 tgärderna	utgår	från	inventeringen	och	syftar	till	att	stärka	
de	inventerade	sociala	aspekterna	eller	komma	till	rätta	med	brister.	Dessa	
analyser	och	diskussioner	har	inarbetats	i	inriktningsdokumentet	i	de	fall	
som	det	har	varit	relevant	och	överstämmande	med	målen.	 å	så	vis	har	
arbetet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	och	arbetet	med	inriktnings-
dokumentet	kunnat	ske	parallellt	och	i	en	gemensam	process.	Slutligen	har	
sociala	konsekvenserna	av	förslagen	i	inriktningsdokumentet	analyserats.

Analysverktyg
n	social	konsekvensanalys	är	ett	sätt	att	arbeta	med	den	sociala	dimen-
sionen	i	planeringsprocessen.	Arbetet	tar	sin	utgångspunkt	i	det	analys-
verktyg	som	 öteborgs	stad	har	tagit	fram	och	som	fångar	upp	sociala	as-
pekter	i	olika	skalor.	För	att	få	en	användbar	analys	för	hela	 revies	tätort	
har	analysverktyget	modi ierats	något.	 stället	för	att	dela	upp	analysen	i	
olika	skalor 	har	ett	antal	geogra iska	fokusområden	valts	ut	för	närmare	
analys	och	diskussion.	Verktyget	utgör	ett	strukturerat	sätt	att	identi iera	
och	sortera	viktiga	sociala	aspekter	i	ett	område	eller	på	en	plats.	Aspek-
terna	brukar	delas	in	i	nedanstående	kategorier.

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

Samspel
Socialt	kapital	byggs	av	både	nära	kontakter	och	bekanta	främmande	och	
skapar	 en	 känsla	 av	 delaktighet.	 ärhet	 mellan	människor	 och	möjlig-
het	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
ärhet	 till	 vardagsfunktioner	 och	 god	 räckvidd	 till	 fots 	 cykel	 och	med	

kollektivtra ik	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	identi ikation	med	platsen	och	stolthet	över	hemmiljön.

40
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

TECKENFÖRKLARING:
         Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

0 250 500125
Meters

apitel	 2	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	 en	 beskrivning	
av	 förutsättningar	 för	 social	hållbarhet	på	offentliga	platser	 i	de	utvalda	
geogra iska	områdena.	För	varje	område	följer	förslag	till	åtgärder	för	att	
e empelvis	stärka	möjlighet	till	möten 	minska	segregation	och	barriärer	
samt	förenkla	för	livet	i	vardagen.	Analyserna	och	förslagen	utgör	underlag	
till	arbetet	med	inriktningsdokumentet	och	har	inarbetats	där	de	överens-
stämmer	med	mål	och	övriga	avvägningar.

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

Workshop 2016-12-07

41
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Inventeringskarta

42

42



10

Workshop
nventering 	 analys	 och	 förslag	 bygger	 främst	 på	 iakttagelser	 och	 id er	
som	uppkommit	i	samband	med	en	 orkshop	den	7	december	2016	där	
representanter	från	olika	delar	av	kommunens	verksamheter	medverkade	
samt	representanter	från	 revie	 	 revie	byaråd	samt	vägföreningen.	 
akttagelserna	har	kompletterats	med	samtal	med	representanter	från	ett	
antal	verksamheter	i	orten 	skolrådet	i	Västra	 arup	med	elever	från	 re-
vie	samt	mingel	där	allmänheten	bjudits	in.	Vid	framtidsminglet	framförde	
handikapprådet	och	pensionärsrådet	sina	tankar	och	id er.

Workshop
orkshopen	bestod	främst	av	att	grupper	vandrade	längs	utvalda		sträck-

or	(se	nedanstående	bild)	och	samtalade	om	sociala	kvaliteter	och	behov	i	
området.	 ruppernas	funderingar	längs	med	vandringen	sammanställdes	
i	kartan	där	platser	och	stråk	markerats	på	karta	på	föregående	sida.

										Trevliga	platser	/viktiga	målpunkter
										 lats	med	potential/behov	av	förändring
										Viktiga	förbindelser
										Barriärer/förbindelser	som	saknas

n	av	grupperna	vandrade	från	 revieparken	till	Timmervägen 	 ärnvägs-
gatan 	en	bit	längs	Stålhögavägen	och	tillbaka	till	 revieparken.	 n	annan	
grupp	gick	via	Timmervägen	upp	till	grönområdet	i	centrala	 revie	vidare	
längs	 	 ilssons	fastighet	vidare	mot	bostadsområdet	norr	om	 imlevä-
gen	och	tillbaka	till	 revieparken 	medan	den	tredje	gruppen	fokuserade	
på	 revie	kyrkby	och	gick	längs	väg	105	in	till	Tingsvägen	vidare	till	Mark-
nadsvägen	och	 rimmes	väg.

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

Sammanhållen stad
	 Hur	kan	samband	och	kopplingar	stärkas	medan	barriärer 	såväl	 fy-
siska	som	mentala 	istället	undviks	och	överbryggas

	 Finns	 det	 trygga 	 intressanta	 och	 promenadvänliga	 stråk	 och	 områ-
den

	 	vilken	utsträckning	blandas	funktioner	och	upplåtelseformer	på	ett	
sätt	som	motverkar	segregation	och	likriktning

0 250 500125
Meters

F ota gärna!   

Inventeringskarta. De heldragna linjerna i rött, blått och svart visar promenaderna 
som genomfördes under workshop 2016-12-07

43
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Samspel
	 Hur	kan	platser	för	möten	och	samspel	utvecklas	för	att	stötta	gemen-
samma	aktiviteter

	 Vilka	aktiviteter	utövas	på	offentliga	platser
	 Hur	används	offentliga	platser	dygnet	runt 	veckans	alla	dagar
	 rbjuder	 platsen	 överblick	 och	 orienterbarhet 	 en	 möjlighet	 att	 bli	
sedd	och	att	se	andra 	Finns	det	en	 tydlighet	mellan	privata	och	of-
fentliga	ytor

	 Bidrar	konst	och	kultur	 till	 att	 skapa	befolkade	och	omhändertagna	
stadsrum

Vardagsliv
	 Hur	fungerar	vardagslivet 	 r	det	lätt	att	uträtta	vardagliga	ärenden 	
Finns	nödvändiga	funktioner	samlade

	 Hur	är	den	fysiska	tillgängligheten 	 r	platsen	nåbar	utan	bil
	 Fungerar	området	för	olika	livssituationer
	 Främjar	miljön	ett	aktivt	vardagsliv 	Finns	det	tillgång	till	 lekplatser	
och	grönområden

	 r	området	hälsosamt 	med	bra	luftkvalitet 	låga	bullernivåer	och	hög	
tra iksäkerhet

Identitet
	 Vilken	är	områdets	speci ika	karaktär
	 Hur	kan	förutsättningar	förbättras	för	att	miljön	ska	kännas	omhän-
dertagen	och	att	bebyggelsens	historia	och	ortens	utveckling	går	att	
utläsa 	något	som	i	sin	tur	skapar	begriplighet	och	en	känsla	av	sam-
manhang   

Workshop 2016-12-07
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Befintligt centrum kring Bjäre unkten - nalys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Området	kring	Bjärepunkten	( A 	bibliotek 	bensinmack 	Bjäre	kvarn 	Ru-
tigt	och	randigt)	är	en	viktig	målpunkt	för	många	i	samhället.	Målpunkten	
skapar	ett	starkt	stråk	både	längs	med	och	tvärs	över	Stålhögavägen	/	väg	
105	från	 ärnvägsgatan.

n	gång‐	och	cykeväg	löper	längs	med	Stålhögavägen	/	väg	105	som	knyter	
ihop	centrala	 revie	med	 revie	 yrkby.

Otrygga eller osäkra platser
orsningen	 Stålhögavägen	 /	 ärnvägsgatan	 är	 en	 3‐vägskorsning	 som	 i	
verkligheten	blir	4‐vägskorsning	då	en	intern	gata	( rusåsvägen)	mellan	
Bjärepunkten	och	Bjäre	kvarn	ansluter	direkt	till	Stålhögavägen.

Bjärepunkten	och	butikerna	intill	omges	av	stora	asfalterade	ytor	där	det	
kan	upplevas	otydligt	var	man	ska	gå	eller	köra	bil.	Otydligheten	gör	att	
området	upplevs	otryggt.

Samspel
Servicen	på	platsen	medför	möjlighet	till		möten	(oplanerade)	både	med	
människor	man	känner	och	andra.

Här	 inns	möjlighet	att	både	träffa	någon	från	 revie	eller	någon	som	pas-
serar igenom Grevie och som t ex passar på att handla eller kanske tanka.

Stra 	 intill	 entr n	 till	Bjärepunkten	 inns	en	 liten	 torgyta	med	bord	och	
bänkar	som	öppnar	upp	för	spontana	möten.	Här	kan	man	sitta	ner	för	att	
t	e 	vänta	på	ta i	eller	(om	vädret	tillåter)	ta	med	sin	 ika	från	det	intillig-
gande	caf et.	 ller	 just	bara	sitta	ner	en	stund	och	ta	det	 lugnt	 ‐	kanske	
passerar	någon	som	man	känner.

G rev ie c entrum  1: 2000

0 m 50m 100m

Bjärepunkten 	
A

ärnvä
gsgat

an

Stålhögavägen	/	väg	105

indab

Mack

Bjäre	
Kvarn

Rutigt	och	
randigt,

Bjäre	 varntervinnings-
station
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Då	 två	parkeringar	är	belägna	på	vardera	sida	om	vägen	 ( rusåsvägen)	
mellan	Bjärepunkten	och	Bjäre	kvarn	leder	det	till	att	många	föredrar	att	
ta	bilen	mellan	butikerna	som	egentligen	ligger	på	kort	promenadavstånd.

Vardagsliv
Variationen	av	utbudet	bidrar	till	att	platsen	befolkas	en	stor	del	av	dygnet	
och	av	människor	i	olika	åldrar.	 å	en	liten	yta	kan	man	både	handla 	 ika 	
låna	böcker 	tanka	sin	bil 	besöka	återvinningsstationen	eller	för	den	delen	
handla	både	e empelvis	djurfoder	eller	inredningsdetaljer.

latsen	bidrar	till	att	skapa	en	mängd	olika	slags	möten	mellan	både	unga	
och	 äldre.	 Dock	 rör	 sig	mer	 äldre	 i	 området	 än	 yngre	 enligt	 input	 från	
orkshop.

Trots	att	det	 inns	goda	möjligheter	att	både	ta	sig	via	gång‐	och	cykelbana	
samt	med	buss	till	Bjärepunkten	och	intilliggande	service	väljer	många	bil.	
Förmodligen	med	anledning	av	att	ärendena	man	väljer	att	göra	(tanka	bil 	
handla	mat 	lämna	material	på	återvinningen	etc)	underlättas	av	att	ha	bil.

Identitet
latsens	identitet	är	mer	präglat	av	servicen	än	av	byggnadernas	karaktär	
och	utformning.

Många	 reviebor	 anser	 att	matbutiken	 ska	 ligga	 kvar	 längs	 Stålhögavä-
gen/väg	105.	De	hävdar	att	handeln	överlever	just	på	grund	av	läget	som	
gör	att	det	inte	bara	är	 reviebor	som	handlar	där	utan	även	de	som	passe-
rar	butikerna	och	passar	på	att	handla	e empelvis	på	väg	hem	från	jobbet.

 

Mötesplats intill entré till ICA & bibliotek Återvinningsstation

n art till B ärepunkten och B ärekvarn m

Bjäre kvarn, Rutigt & Randigt

Bensinstation
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Befintligt  centrum  kring  Bjäre unkten - Förslag och re-
kommendationer

Sammanhållen stad
För	att	ytterligare	förstärka	be intligt	centrum	med	bl	a	Bjärepunkten	be-
höver	platsen	göras	tryggare	både	att	vistas	på	samt	ta	sig	till.	 latsen	bör	
utvecklas	med	ytterligare	butiker	och	service	i	form	av	t	e 	bankomat 	apo-
tek, post etc.

För	att	tydliggöra	centrum 	rama	in	platsen	och	skapa	ett	tryggt	 rum 	före-
slås	en	ny	byggnad	stra 	norr	om	Bjärepunkten	samt	att	asfaltsytan	mellan	
Stålhögavägen	och	Bjärepunkten 	Bjäre	kvarn	m. l.	omdisponeras.

n	rondell	alternativt	ny	infart	till	centrumet	bör	anordas	för	att	göra	det	
tryggt	tra iksäkerhetsmässigt.	 	samband	med	ombyggnationen	bör	även	
trygga	övergångar	över	Stålhögavägen	från	 ärnvägsgatan	anläggas.

Samspel
tt	helhetsgrepp	behövs	för	att	styra	upp	det	otydliga	gaturummet	och	den	
stora	asfaltsytan	framför	Bjäre	 varn 	Bjärepunkten	m. l.	Både	 rusåsvä-
gen	och	Stålhögavägen	fungerar	idag	båda	som	barriärer.	 rusåsvägen	de-
lar	Bjärepunkten	och	Bjäre	 varn	och	många	upplever	det	otryggt	att	ta	sig	
till	fots	mellan	butikerna.

För	att	göra	platsen	tryggare	och	trivsammare	föreslås	att	parkeringsplat-
ser	samnyttjas	samt	att	mötesplatsen/torgytan	framför	Bjärepunkten	för-
stärks	alternativt	omlokaliseras	inom	området.

örs	platsen	 tryggare	och	 trivsammare	möjliggörs	 ler	 spontana	möten.	
ikaså	om	funktioner	(såsom	t	e 	service	 i	 form	av	post 	bibliotek	etc)	 i	
området	förstärks/utvecklas	möjliggörs	oplanerade	möten		mellan	männ-
iskor	i	alla	åldrar	man	både	känner	och	inte	känner.

KARTA

Bjärep unkten Bensin- 
station 

K op p ling Grevie backar 

Trafiksäkra korsningen 
Stålhögav, väg 10 5  /  

J ärnvägsgatan 

” R ama in”  
handelsområdet 

med ytterligare en 
byggnad för 
handel etc 

Strukturera up p  
asfaltsyta samt 
tydliggör in- och 

utfart Bjäre kvarn R andigt &   
R utigt 

Bjäre kvarn 

Flytt av K raitz  
konstverk till 

Bjärep unkten?  

  0               50             100 m  

  

Förstärk målp unkt 
som social mötesp lats, 

t ex  utveckla café  
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Vardagsliv
Vardagslivet	underlättas	när	olika	slags	service	är	samlat.	 	samband	med	
att	man	t	e 	handlar	mat	på	 A	kan	man	passa	på	att	låna	böcker	på	bib-
lioteket.

enom	 lera	butikers	generösa	öppettider	och	i	detta	fall	när	det	 inns	en	
bensinstation	inom	området	vistas	människor	här	både	på	dag	och	kväll	
(och	till	viss	del	även	nattetid).

Då	många	som	är	på	genomresa	genom	 revie	passar	på	att	uträtta	var-
dagsärenden	här	är	det	viktigt	att	även	 i	 fortsättningen	göra	det	 lätt	att	
svänga	inom .

Två	busshållplatser	är	belägna	i	anslutning	till	Bjärepunkten.	 n	på	 ärn-
vägsgatan	och	en	längs	Stålhögavägen 	cirka	60	m	respektive	180	m	från	
Bjärepunkten.	Samtal	pågår	med	Skånetra iken	om	alternativ	placering	av	
busshållplats 	för	att	göra	det	än	lättare	att	ta	sig	till	Bjärepunkten	via	kol-
lektivtra ik.

Identitet
latsen	identitet	som	centrum	kommer	att	stärkas	än	mer	om	 ler	service-
funktioner	etablerar	sig	inom	området.

dentiteten	som	mötesplats	kan	ytterligare	förstärkas	genom	att	skapa	en	
miljö	som	uppmuntrar	till	en	längre	vistelse.

Café Bjärepunkten

Bjärepunkten intill Stålhögavägen
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Grevieparken med omnejd - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
revieparken	är	en	stark	och	viktig	målpunkt	för	många	‐	både	för	de	som	
bor	i	samhället	men	även	för	de	som	bor	utanför	 revie.

revieparken	når	man	idag	både	via	gång‐	och	cykelväg	(längs	både	Stål-
högavägen	och	Timmervägen)	samt	bilväg.

Dock	 saknas	 tydlig	 koppling	 till	 både	 revie	backar	och	naturområdet	 i	
nordväst.	 revie	backar	kan	man	nå	på	baksidan	av	Bjärepunkten	samt	via	
en	trappa	över	staketet	längs	Stålhögavägen	mittemot	 indab.	Dock	 inns	
varken	informationstavla	om	 revie	backar	eller	anvisad	parkeringsplats	
för	varken	bilar	eller	cyklar.

Otrygga eller osäkra platser
orsningen	 Timmervägen/Stålhögavägen	 upplevs	 otrygg	 då	 sikten	 är	
skymd	och	fordon	kör	i	hög	hastighet	trots	både	hastighetsdämpande	åt-
gärder	(i	 form	av	avsmalnande	väg	sydost	om	korsningen	mot	centrum)	
och	skyltning.

Samspel
latsen	möjliggör	främst	planerade	möten	på	grund	av	t.e 	bokade	idrotts-
träningar	samt	planerade	arrangemang	men	även	spontana	möten	är	möj-
ligt	om	man	t	e 	tar	med	en	boll	och	nyttjar	gräsytorna	för	aktivitet.

Grevie 	 är	 en	 aktiv	 förening	 som	 bedriver	 både	 fotbollsskola 	 barn-
gymnastik 	bollskola 	tipspromenader	etc.	 revieparken	fungerar	som	en	
festlokal 	 antingen	med	egna	arrangemang	eller	 tillsammans	med	något	
eventföretag.	Här	arrangeras	t	e 	julsho er 	danskvällar 	radiosändningar 	
auktioner	och	bolagsstämmor.

Stålhögavägen/väg	105	som	har	en	årsmedeldygnstra ik	på	3640	fordon	
(enligt	Tra ikverket)	utgör	en	barriär	som	man	måste	ta	sig	över	om	man	
kommer	österifrån.	

Vardagsliv
	 revieparken	 förekommer	det	 aktiviteter	både	på	dag‐	 och	kvällstid.	
Det	är	 lätt	att	 ta	sig	 till	 revieparken.	Både	med	bil 	 cykel	och	 till	 fots.		
Dock	är	korsningspunkten	Stålhögavägen/väg	105	och	Timmervägen	ej	
tra iksäker.	Det	 inns	även	goda	parkeringsmöjligheter	inom	området.

Identitet
revieparken	identiferas	lätt	av	en	tydlig	entr 	stora	gräsytor	och	byggn-
der	som	signalerar	om	platsens	funktion.	 revieparken	är	en	stark	social	
mötesplats	både	för	unga	och	gamla.	För	idrottsutövare	samt	andra	ar-
rangemang	såsom	t	e 	dans 	underhållning	och	föreningsliv.

Entré till Grevieparken

Vy-Grevieparken
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G rev iep arken 1: 2000
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Grevieparken med omnejd - Förslag och rekommenda-
tioner

Sammanhållen stad
opplingar	mellan	 revieparken	och	Sinarpsdalen	samt	 revie	backar	be-
höver	tydliggöras	och	förstärkas.	 revieparken	och	 revie	 s	verksam-
het	kan	stärkas	som	målpunkt	genom	att	möjliggöra	utvidgning	av	deras	
verksamheter.

Många	fotgängare	och	cyklister	tar	sig	mellan	Timmervägen	till	Hålarps-
vägen	över	Stålhögavägen.	 orsningen	Timmervägen/Stålhögavägen	(väg	
105)	måste	ses	över	och	tra iksäkras.	Sikten	är	skymd	och	kommer	man	
från	Timmervägen	måste	man	ta	sig	ut	en	bit	ut	på	Stålhögavägen	för	att	få	
fri	sikt	norrut.	Dessutom	håller	fordon	i	regel	hög	hastighet	genom	kors-
ningen 	 speciellt	 norrifrån 	 trots	 hastighetsdämpande	 åtgärd	 söder	 om	
korsningspunkten	i	form	av		pollare	och	avsmalnande	vägbana.

Samspel
Verksamheten	som	bedrivs	inom	 revieparken	och	 revie	 	möjliggör	
möten	mellan	människor.	Under	bl	a	 orkshopen	med	den	Sociala	konse-
kvensanalysen	framkom	dock	att	t	e 	ungdomar	sällan	beger	sig	till	 re-
vieparken / Grevie GIK om de inte har planerade aktiviteter. Dvs har man 
inte	inbokade	träningstider	är	 revieparken	inget	ställe	man	 hänger 	på	
eller	vistas	på	spontant.	Därför	rekommenderas	att	komplettera	med	an-
dra aktiviter.

Under	bl	 a	 framtidsminglet	 framfördes	önskemål	om	att	 anordna	en	 in-
hängnad	 hundrastgård	 i	 anslutning	 till	 revieparken.	 Hundrastgården	
möjliggör	både	planerade	och	oplanerade	möten	mellan	både	människor	
och	djur.

Stålhögavägen	(väg	105)	fungerar	som	en	barriär	för	de	som	tar	sig	till	och	
från	 revieparken.	För	att	underlätta	för	både	fotgängare	och	cyklister	att	
ta	sig	över	Stålhögavägen	bör	korsningen	byggas	om.

	 gällande	 detaljplan	 för	 området 	 som	 omfattar	 rullstensåsen	 på	
båda	sidor	om	Stålhögavägen 	möjliggörs	en	gångbro	över	vägen.	Då	
en	gångbro	är	mycket	kostsamt	föreslås	istället	att	förstärka	kopp-
lingarna	mellan	grönområdet	öster	om	Stålhögavägen	(rullstenså-
sen)	med	Timmervägen	och	 ärnvägsgatan	och	sedan	vidare	till	e -
empelvis	 revieparken	eller	 revie	backar.

Vardagsliv
revieparken	och	 revie	 		har	besök	mest	på	kvällar	och	helger	
men	även	en	hel	del	dagtid	av	människor	i	alla	olika	åldrar	och	kön.

nom	 området	 inns	 goda	 parkeringsmöjligheter	 för	 både	 bilar	
och	bussar.	Det	är	även	lätt	att	nå	området	med	cykel	eller	till	fots.	
ärmsta	busshållplats	är	belägen	cirka	400	m	sydost	om	området.

Anordnas	 ler	aktiviteter	och	t	e 	en	inhängnad	hundrastgård	inom	
området	stimuleras	ännu	 ler	människor	att	bege	sig	till	och	vistas	
på platsen.

Identitet
revieparkens	 identitet	kan	stärkas	genom	att	 t.e 	öppna	upp	 för	
ler	 aktiviteter	 ‐	 både spontana och planerade. Grevieparken och 
revie	 	är	sedan	många	år	väl	etablerade	på	platsen.	För	att	sä-
kerställa	dess	utvidning	bör	mark	i	anslutning	planeras	som	möjligt	
explansionsområde.
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Gamla banvallen och intilliggande område - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
å	banvallen	är	det	i	dagsläget	ingen	självklar	plats	att	vistas	på.	Trots	att	
räls	är	borttagen	fungerar	den	som	en	mental	barriär	att	ta	sig	över.

Stra 	intill	banvallen	är	två	större	verksamheter	belägna 	 	 ilsson	och	
indab.	Med	andra	ord	är	arbetsplatserna	betydande	målpunkter.

ärnvägsgatan	 kopplat	med	 imlevägen	 är	 ett	 starkt	 stråk	 och	 fungerar	
som	genomfart	i	öst/västlig	riktning	genom	samhället.

Otrygga eller osäkra platser
n	gång‐	och	cykelbana	löper	mellan	 indab	och	 	 ilssons	verksamhe-
ter.	 ång‐	och	cykelbanan	kan	dock	upplevas	något	otillgänglig	och	otrygg	
då	passagen	 är	 trång	med	dålig	 överblickbarhet	 och	 lite	 kni ig	 där	den	
löper	längs	med	husväggar.

Banvallen	har	länge	fungerat	som	barriär.	 u	är	rälsen	dock	borttagen.

Före	detta	 lastkaj	 upplevs	 tråkig 	 och	 gör	 tra iksituationen	otydlig	 pga	
stora	asfalterade	ytor	som	 lyter	ihop.

Samspel
Banvallen	fungerar	fortfarande	som	en	barriär	trots	att	rälsen	är	bortta-
gen.

astkajen	och	de	asfalterade	ytorna	i	direkt	anslutning	nyttjas	emellanåt	
som	parkering	för	bilar	och	lastbilar.	Här	är	ingen	självklar	plats	att	vistas	
på såvida man inte jobbar	på	 indab	eller	 	 ilsson.

Vardagsliv
Stra 	 intill	 banvallen	 är	 två	 större	 arbetsgivare	 verksamma 	 	 ilsson	
och	 indab.

G rev ie banv all 1: 2000
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Det	är	lätt	att	ta	sig	till	arbetsplatserna	via	både	kollektivtra ik 	gång	och	
cykel	samt	bil.	 n	busshållplats	 inns	på	 ärnvägsgatan	i	anslutning	till	 in-
dabs	verksamhet.

Timmervägen 	som	 delar 	 	 ilssons	verksamhet	upplevs	otrygg	bl	a	på	
grund	av	att	truckar	kör	tvärs	över	Timmervägen	under	arbetstid.

n		busshållplats	är	belägen	stra 	intill	 indab	vilket	gör	att	det	är	lätt	att	
t	e 	arbetspendla	till	både	 	 ilsson	och	 indab	eller	ta	sig	till	sin	bostad	
i	närområdet.

Identitet
ärnvägsstationen	och	 revie	som	stationssamhälle	har	länge	präglat	or-
ten.	 umera	är	järnvägsstationen	riven	och	rälsen	borttagen.	 ndast	last-
kajen	 inns	kvar.	Den	grusade	banvallen	/	marken	vittnar	om	var	rälsen	
löpt.	Trots	att	varken	järnväg	eller	stationsbyggnader	 inns	kvar	präglas	
platsen av dess historia.

latsen	väster	om	banvallen	präglas	i	dagsläget	av	arbetsgivarna	 indab	
och NP Nilssons verksamheter. Gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilsson

Vy från Järnvägsgatan mot  f.d. lastkajGrefvie station, 1925
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Gamla banvallen och intilliggande område - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
Före	detta	 järnvägsområdet	 är	 ett	 relativt	 stort	område	och	platsen	har	
stor	potential	att	kunna	utvecklas	till	något	helt	nytt	som	gynnar	hela	or-
ten.

latsen	 föreslås	omvandlas	 till	 ett	 så	 kallat	 socialt	 centrum	och	 fungera	
som	ett	nav	för	att	knyta	samman	både	intilliggande	rekreationsområden 	
målpunkter	 och	 dessutom	 förstärka	 ett	 centrum.	 Tra iksituationen	 för	
både	fotgängare 	cyklister	och	även	bilister	bör	studeras	för	att	göra	tryg-
gare.

å	banvallen	föreslås	att	en	gång‐	och	cykelbana	(samt	delvis	ridled)	an-
läggs.	Det	är	viktigt	att	den	nya	gång‐	och	cykelbanan	knyter	samman	med	
be intlig	gång	‐	och	cykelbana	mellan	 	 ilssons	och	 indabs	verksam-

N P  N ilsson AB

L indab

Trygga /  förstärk 
befintlig gång- och 

cykelbana

Framtida rondell

Trafiksäkra gata 
mellan N P  N ilssons 

verksamheter

Gång- och 
cykelbana

N P  N ilsson AB

” Socialt 
centrum”

Gång- och cykelbana 
( delvis ridled)  p å f. d.  
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0                 50               100 m

het.	 	dagsläget	bedriver	 	 ils-
son	sin	verksamhet	på	båda	sidor	
om	 Timmervägen.	 atan	 tra ike-
ras	 frekvent	 av	 både	 truckar	 och	
lastbilar.	 Tra iksituationen	 måste	
ses	 över.	 Förslagsvis	 stängs	 Tim-
mervägen	 för	 genomfart	 av	 både	
privatbilar 	fotgängare	och	cyklis-
ter.	 stället	förstärks	gång‐	och	cy-
kelbanan	mellan	 	 ilsson	och	 indabs	verksamheter	samt	 ärnvägsga-
tan	som	en	alternativ	väg.	Bilister	bör	istället	hänvisas	till	 ärnvägsgatan	
alt	Böskedalsvägen	och	Tranvägen	för	genomfart.

Tra iksituationen	för	den	nu	 kni iga 	 ärnvägsgatan	/	 imlevägen	bör	
ses	över.	Förslagsvis	ses	infrastrukturen	över	när	planering	av	området	
mellan	 imlevägen	och	banvallen	sker.	
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latsen	har	stor	potential	som	både	mötesplats	samt	som	ett	nav	för	att	
knyta	ihop	olika	målpunkter 	t.e 	kopplingen	till	Sinarpsdalen.

Samspel
latsen	i	anslutning	till	 före	detta	banvall	samt	lastkaj	har	stor	potential		
att	bli	en	helt	ny	mötesplats	samt	fungera	som	ett	nav	för	att	knyta	ihop	
olika	målpunkter.	 är	banvallen	ej	utgör	en	barriär	skapas	möjlighet	 till	
kopplingar	mellan	t	e 	rekreationsområdena	Sinarpsdalen 	Böske 	 revie	
backar	och	övriga	grönområden	samt	även	en	koppling	till	centrum.

Förslagsvis		anordnas	ett	aktivitetshus	för	skapande	aktivieter 	såsom	t	e 	
konst 	musik 	dans	och	kanske	ett	caf .	 	anslutning	till	aktivitetshuset	före-
slås	även	en	park/grönyta	med	sittplatser.	 ventuellt	kan	 rait 	konsverk	
lyttas	hit.	 rönytan	kan	även	inrymma	plats	för	t	e 	stadsodling	(likt	den	i	
Båstad) 	bocciabana 	skateramp	eller	andra	aktiviteter.	Aktivitetshuset	och	
intilliggande	grön‐	och	 rekreationsområde	skulle	kunna	 fungera	 som	en	
mötesplats	för	människor	i	alla	olika	åldrar 	kön	och	etnisk	tillhörighet.

Det	nya	sociala	centrumet	i	anslutning	till	be intliga	rekreationsområden	
uppmuntrar	till	fysisk	aktivitet	vilket	främjar	folkhälsan.

latsen	möjliggör	 både	 planerade	 och	 oplanerade	möten	mellan	männ-
iskor.

Vardagsliv
Olika	slags	aktiviteter	i	och	i	anslutning	till	det	sociala	centrumet	gör	att	
platsen	besöks	veckans	alla	dagar	samt	både	dag	och	kvällstid.

	anslutning	till	gång‐	och	cykelbanan	bör	en	parkeringsplats	anordnas	för	
de	som	bor	en	bit	från	 revie	och	t e 	vill	kunna	vandra	till	Sinarpsdalen.	
å	 ärnvägsgatan 	mitt	emot	 indab 	 inns	en	busshållplats	vilket	möjliggör	
att	man	lätt	kan	ta	sig	till	och	från	platsen	via	kollektivtra ik.

Identitet
Trots	att	både	räls	och	 järnvägsbyggnader	numera	är	borttagna	präglas	
platsen	av	dess	historia.	 	anslutning	till	det	nya	sociala	centrumet	föreslås	
att	en	skylt	sätts	upp	som	berättar	om	platsen	historia.

latsen	 har	 stor	 potential	 till	 att	 skapa	 en	 ny	 identitet	 som	 ett	 socialt	
centrum	där	människor	kan	mötas.	Förslagsvis	anordnas	ett	aktivitetshus	
för	skapande	aktivieter 	såsom	t	e 	konst 	musik 	dans	och	kanske	ett	caf .	

Aktivitetshuset	och	intilliggande	grön‐	och	rekreationsområde	skulle	ock-
så	kunna	fungera	som	en	mötesplats	för	människor	i	alla	olika	åldrar 	kön.

56

56



24

Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
ärnvägsgatan	är	ett	starkt	stråk	som	bl	a	knyter	an	till	målpunkterna	Bjä-
repunkten	och	ett	 lertal	arbetsgivare.	 ängs	med	 ärnvägsgatan	 inns 	för-
utom	 lera	arbetsgivare 	pi eria 	cykelreparatör	samt	en	mindre	torgyta	
utsmyckat	med	 rait 	konstverk.

Otrygga eller osäkra platser
ångslingan	i	grönområdet	är	ej	belyst	vilket	kan	skapa	otrygghet.	 ängs	
ärnvägsgatan	 inns	 ingen	 separerad	cykelväg	utan	 cykling	 sker	på	gata.	
Dock	upplever	många	 reviebor	det	acceptbelt	på	grund	av	gatans	bredd	
och	den	förhållandevis	ringa	tra iken.

Samspel
Den	lilla	torgytan	med	 rait 	öppnar	upp	för	spontanta	möten	eller	möj-
lighet	att	slå	sig	ner	och	iaktta	förbipasserande.	Dessvärre	är	konstverket	
förfallet	och	behöver	rustas	upp.	 latsen	upplevs	inte	inbjudande	att	vis-
tas	på.	 n	parkeringsplats	 inns	i	direkt	anslutning	till	både	torgytan	och	
ärnvägsgatan.	 arkeringen	används	för	intilliggande	verksamhet	samt av 
personer	som	besöker	pi erian.	

ängs	 ärnvägsgatan	 förekommer	både	planerade	och	oplanderade	akti-
viteter	på	dag	och	kvällstid.	 tt	 lertal	arbetsplatser	( ranpunkten 	 i -
eria 	Sandbäckens	rör 	 indab 	cykelreparation)	 inns	längs	 ärnvägsgatan	

och dessutom en pi eria	som	är	både	kvälls‐	och	helgöppen.

Via	en	gång‐	och	cykelväg	nordost	om	Sandbäckens	rör	når	man	grönom-
rådet	i	norr 	se	kartbild.	 rönytan	kan	även	nås	norrifrån	via	små	passa-
ger	mellan	villatomterna.	 assagerna	kan	upplevas	privata	och	är	inte	helt	
självklara	att	ta	sig	till	eller	genom.

Kraitz konstverk
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rönområdet	utgörs	av	en	8‐10	m	hög	rullstensås.	 	 anslutning	 till	
grönområdet	 inns	även	en	lekplats	som	är	välbesökt.	 rönområdet	
i	 sin	 helhet	med	 gångslinga	 och	 lekplats	möjliggör	 rekreation	 och	
spontana	möten.	Dock	kan	höjdskillnaderna	inom	området	vara	ut-
manande	för	människor	med	gångsvårigheter.

Vardagsliv
ängs	 ärnvägsgatan	 inns	ett	 lertal	arbetsplatser	och	man	når	även	
grönområdet	 i	 norr.	 Arbetsplatserna 	 grönområdet	 och	 servicen	 i	
form	av	både	cykelreparatör	och	pi eria	når	man	både	via	bil 	buss 	
gång	och	cykel.

Området	främjar	ett	aktivt	vardagsliv	då	både	arbetsplatser 	grönom-
råde	med	lekplats	samt	service	i	form	av	både	cykelreparatör	och	pi -
eria	är	nåbara	till	fots	och	med	cykel.

nligt	 Tra ikverkets	 tra ikräkning	 har	 ärnvägsgatan	 en	 årsmedel-
dygnstra ik	( DT)	om	900	fordon.

Identitet
Förr	låg	centrum	längs	 ärnvägsgatan 	intill	 torget 	och	 rait 	konst-
verk.	Där	var	både	bank	och	kommunhus	beläget.	Trots	att	både	bank	
och	kommunhus	numera	är	borta	känns	 ärnvägsgatan	som	en	cen-
trumgata	vilket	kan	bero	på	närheten	till	Bjärepunkten	och	servicen	
strax intill.

Gångslinga i grönområdet norr om ”Torg”
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Verksamhet, Sandbäckens rör

Verksamhet, Lindab Lekplats, Nordost om ”Torg”
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Förslag 
och rekommendationer

Sammanhållen stad
ärnvägsgatan	föreslås	förstärkas	och	utvecklas	till	ett	ännu	starkare	stråk	
och	knyta	ihop	den	be intliga	starka	målpunkten	Bjärepunkten	samt	den	
nya	 	 målpunkten	 Socialt	 centrum.	 ntill	 och	 längs	 detta	 stråk	 bedrivs	 i	
dagsläget	 lera	olika	slags	verksamheter 	i	form	av	t	e 	handel 	kontor	och	
tillverkning 	vilket	genererar	ett	naturligt	 löde	av	människor.	Mångfalden	
i	olika	slags	aktiviteter	stimulerar	och	möjliggör	aktiviteter	längs	stråket	
både	dag‐	och	kvällstid	vilket	också	leder	till	att	platserna	upplevs	trygga.

	grönområdet	på	rullstensåsen	samt	på	 lekplatsen	norr	om	 ärnvägsga-
tan	 vistas	 en	 hel	 del	människor	 i	 olika	 åldrar.	 rönområdet	 är	 en	 oas 	
insprängd	bland	både	villabebyggelse	samt	 lerbostadshus.	Dock	kan	det	
upplevas	 svårtillgängligt	 och	oklart	 hur	man	 ska	 ta	 sig	 till	 grönområdet	
både	med	tanke	på	betydande	nivåskillnader	samt	otydlighet	mellan	pri-
vat	och	offentlig	mark.	 rönområdet	bör	knyta	ihop	med	andra	stråk	(t	e 	
ärnvägsgatan 	Timmervägen)	och	tydliggöras	mer	med	hjälp	av	t	e 	skylt-
ning	och	eventuellt	mer	belysning.

Samspel
ängs	 ärnvägsgatan	föreslås	bebyggelse	i	form	av	både	handel 	kontor	och	
bostäder	‐	vilket	 lera	av	de	gällande	detaljplanerna	redan	möjliggör.

enom	att	möjliggöra	 en	blandning	 	 av	 olika	 funktioner	 längs	 och	 i	 an-
slutning	till	 ärnvägsgatan	kommer	möten	mellan	människor	att	ske	både	
oplanerat	och	planerat	under	veckans	alla	dagar	både	dag‐	och	kvällstid.

För	att	göra	 ärnvägsgatan	trevligare	och	tryggare	föreslås	hastighetsdäm-
pande	 åtgärder	 i	 form	av	 t	 e 	 planteringslådor 	 pollare	 samt	 en	 separat	
gång‐	och	cykelväg.	

	dagsläget	 inns	ett	mindre	torg	i	anslutning	till	 ärnvägsgatan.	Torget	är	

utsmyckat	med	ett	konstverk	av	 rait 	men	är	 i	behov	av	 renovering.	
ntill	 inns	även	några	bänkar.	 onstverket	föreslås	 lyttas	och	torgytan	
omdiponeras.	 tt	helhetsgrepp	bör	tas	över	torgytan 	parkeringen	samt	
de	intilliggande	verksamheterna	för	att	ge	platsen	mer	centrumkaraktär.

Vardagsliv
Området	i	anslutning	och	längs	med	 ärnvägsgatan	har	stor	potential	att	
utvecklas	 till	ett	centrum	och	centrumgata	med	olika	 funktioner	vilket	
underlättar	 de	 vardagliga	 ärendena.	 De	 korta	 avstånden	 inom	 revie	
samhälle	samt	närhet	till	busshållplats	gör	att	centrum	är	lätt	att	nå	både	
till	fots 	cykel	samt	via	kollektivtra ik.	För	 ärnvägsgatan	föreslås	hastig-
hetsdämpande	åtgärder	vilket	medför	mindre	buller	och	högre	tra iksä-
kerhet.	 ärheten	 till	 de	 stora	 rekreationsområdena	Sinarpsdalen	 samt	
revie	backar	och	även	grönområdet	med	lekplats	norr	om	 ärnvägsga-
tan	främjar	ett	hälsosamt	och	aktivt	liv.

Identitet
De	föreslagna	åtgärderna	avseende	bl	a	bebyggelse	längs	 ärnvägsgatan	
kommer	att	resultera	i	att	 ärnvägsgatans	 gamla 	identitet	kommer	att	
återskapas	‐	dvs	 ärnvägsgatan	kommer	att	bli	en	 centrumgata 	med	liv	
och rörelse.
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Grevie kyrkby - Analys
revie	 yrkby	inkluderas	i	 nriktningsdokumentet	för	 revie	bl	a	med	an-
ledning	av	att	man	i	 revie	 yrkby	 inner	service	som	inte	 inns	i	 revie	
samhälle	och	vise	versa.	Med	andra	ord	kompletterar	 revie	samhälle	och	
revie	 yrkby	varandra	och	blir	starka	i	sin	samverkan.

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
	 revie	 yrkby	 inns	 lera	viktiga	målpunkter.	Där	 inns	bl	a	montessori-
förskolan	 pplet 	F‐6	skolan	Asken 	vård‐	och	omsorgsboendet	Almgården.	
Dessutom	har	både	scoutkåren	och	församlingshemmet	aktiviteter	i	kyrk-
byn.

Väg	105	med	gång‐	och	cykelbana	är	ett	starkt	stråk	som	löper	längs	/	ige-
nom	kyrkbyn.

Otrygga eller osäkra platser
Själva	 revie	 yrkby	uppfattas	som	en	trygg	plats	medans	väg	105	uppfat-
tas	som	en	barriär	där	hastighetsbegränsning	inte	hålls	och	som	dessutom	
tra ikeras	mycket	(speciellt	sommartid).	 orsningarna	 rimmes	väg/väg	
105	och	Marknadsvägen/väg	105	är	 otrygga	med	anledning	 av	 sikt	 och	
tra ikförhållandena.	 orsningen	 rimmesväg/väg	 105	 är	 dåligt	 utmärkt	
och	 mörk	 vintertid.	 orsningen	 Marknadsvägen/väg	 105	 saknar	 över-
gångsställe	från	busshållplats	öster	om	väg	105.

ven	korsningen	 rimmes	väg	/	Marknadsvägen	uppfattas	otrygg	bl	a	på	
grund	av	att	korsningen	är	otydlig	och	upplevs	som	en	stor	asfaltsplan.

Samspel
	 revie	 yrkby	sker	en	hel	del	planerade	möte	i	samband	med	t	e 	vistelse	
på	förskola 	skola 	vård‐	och	omsorgsboende	(samt	dess	dagverksamhet).	
Dessutom	i	samband	med	församlingshemmets	och	scoutföreningens	akti-
viteter.	Oplanerade	möten	kan	ske	i	samband	med	att	man	t	e 	tar	sig	från	
busshållplats	till	skola	eller	församlingshem	och	träffar	någon	 på	vägen .

G rev ie kyrkby 1: 4 000
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Med	anledning	av	att	fastigheten	 revie	28 1	är	helt	 lackt 	inte	innehåller	
någon	träddunge	eller	liknande	och	dessutom	inte	är	bebyggt	ännu	 inns	
det inget som ramar in gaturummen.

Bebyggelsen	närmast	kyrkan	präglas	av	småskalighet	och	bykänsla.

Väg	105 	som	tra ikeras	mycket	(speciellt	sommartid) 	uppfattas	som	en	
barriär	där	hastighetsbegränsningar	dessutom	inte	hålls.

Vardagsliv
Bor	man	inte	i	 revie	kyrkby	be inner	man	sig	där	mest	på	dagtid	eller	de	
kvällar	det	är	aktiviteter	i	scoutföreningens	lokal	eller	i	församlingshem-
met.

revie	 yrkby	har	inte	service	i	form	av	t	e 	mataffär 	post	vilket	leder	till	
att	vill	man	utföra	den	typ	av	vardagliga	ärenden	måste	man	bege	sig	till	
antingen	 revie	samhälle	alternativt	Förslöv.

Identitet
revie	 yrkby	präglas	av	småskalighet	och	en	bykänsla.

Vid	 orkshopen	 påtalar	 lera	 reviebor	 att	 de	 inte	 upplever	 att	 revie	
yrkby	hör	ihop	med	 revie	samhälle	utan	är	två	separata	samhällen.

Almgådens vård- och omsorgsboende

Montessoriskolan, Asken

Grevie 28:1 i förgrund och Grevie Kyrka i bakgrund
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Grevie kyrkby - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
Målpunkterna	 i	 revie	 yrkby	kan	 förstärkas	genom	att	 t	 e 	 säkerställa	
en	utbyggnadsmöjlighet	för	både	vård‐	och	omsorgsboende 	förskola	och	
skola.	Viss	utbyggnad	är	möjlig	inom	respektive	fastighet	och	verksamhet	
men	i	nästa	led	krävs	att	ny	intilliggande	mark	tas	i	anspråk.

	dagsläget	förbinds	 revie	samhälle	med	 revie	kyrkby	med	väg	105	och	
en	gång‐	och	cykelväg.	 ång‐	och	cykelvägen	är	i	bra	skick	men	är	inte	be-
lyst	vilket	den	borde	vara	för	att	göra	sträckan	tryggare.

orsningspunkterna	 rimmesväg/väg	105	samt	Marknadsvägen/väg	105	
bör	 ses	 över	 och	 göras	 tra iksäkrare.	 Speciellt	 korsningspunkten	Mark-
nadsvägen/väg	105	där	det	idag	 inns	en	busshållplats.	 tt	övergångsställe	
bör	anordnas	över	väg	105	för	de	som	både	bor	i	 revie	kyrkby	eller	t	e 	
besöker	skola 	vård‐	och	omsorgsboende	eller	scoutverksamhet.

n	detaljplan	för	fastigheten	 revie	28 1	är	framtagen	men	området	är	ej	
utbyggt	ännu.	Detaljplanen	möjliggör	både	bostäder	samt	handel	alterna-
tivt	icke	störande	verksamhet	samt	även	gång‐	och	cykelbana	längs	Mark-
nadsvägen.	Den		dag	området	byggs	ut	kommer	 revie	samhälle	och	 revie	
kyrkby	att	knytas	ihop	på	ett	tydligare	sätt.

Samspel
För	att	 förstärka	de	be intliga	målpunkterna	 i	 revie	kyrkby	och	möjlig-
göra	 ler	både	planerade	och	oplanerade	möten	krävs	att	 revie	kyrkby	
utvecklas	och	på	ett	tydligare	sätt	kopplas	samman	med	 revie	samhälle.	
Det	kommer	att	ske	bl	a	när	fastigheten	 revie	28 1	bebyggs.	 orsnings-
punktena	 rimmesväg 	 Marknadsvägen/väg	 105	 utgör	 idag	 en	 barriär	
som	måste	göras	tryggare	genom	att	tra iksäkra	korsningspunkterna.

Almgården 

Trafiksäkra korsning, 
belysning 

Grevie 28:1 

Belysning längs gång- 
och cykelbana 

Trafiksäkra korsning, 

Bjäre scouter 
Förskola 

Församlingshem 

Trafiksäkra korsning, 
övergångsställe 

Trafiksäkra  
korsning 

Skola 

Församlingshem

Trafiksäkra korsning, 
övergångsställe

Teckenförklaring 
 Befintlig gång- och cykelbana/ 
 rekreationsstråk 
 Planerad gång- och cykelbana/ 
 rekreationsstråk 
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Vardagsliv
För	ett	fungerande	vardagsliv	är	man	som	boende	i	 revie	kyrkby	i	dagslä-
get	beroende	av	service	i	 revie	samhälle	alternativt	i	Förslöv.

	 revie	kyrkby	är	kollektivtra iken	god	och	det	är	även	möjligt	att	cykla	
till	både	 revie	samhälle	och	Förslöv.	Dock	 inns	en	mental	barriär	vilket	
leder	 till	 att	många	 väljer	 bil	 som	 färdmedel.	Anordnas	belysning	 längs	
gång‐		cykelbanan	utmed	väg	105	kommer	den	att	upplevas	tryggare	och	
därmed	förmodligen	nyttjas	mer.

ågon	anlagd	lekplats	 inns	i	dagsläget	inte	i	 revie	‐	förutom	de	i	anslut-
ning	till		förskola	och	skola	som	drivs	av	Båstad	Montessori.	Detaljplanen	
för	fastigheten	 revie	28 1	möjliggör	både	bostäder	samt	nya	funktioner	
såsom	handel	och	icke	störande	verksamhet	samt	lekplats.	 n	utbyggnad	
i	 enlighet	med	detaljplanen	 leder	 i	 sin	 tur	 till	 att	 vardagliga	ärenden	är	
möjliga	att	uträtta	i	kyrkbyn	och	att	folkhälsan	främjas	genom	närhet	till	
lek och rekreation.

Identitet
revie	kyrkby	präglas	av	en	bykänsla	‐	 	vilken	är	möjlig	att	bevara	trots	
utbyggnad	av	kyrkbyn.

orsning arknadsvägen väg  vid busshållplats som öreslås trafiksäkras
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3.  DEL 3: KONSEKVENSER

Del	3	av	den	sociala	konsekvensanalysen	innehåller	beskrivningar	av	de	
sociala	konsekvenser	som	kan	förväntas	om	förslagen	i	inriktningsdoku-
mentet	 genomförs.	 Beskrivningen	 delas	 in	 i	 aspekterna	 Sammanhållen	
stad 	Samspel 	Vardagsliv	och	 dentitet.	Del	3	utgår	från	de	förslag	som	for-
muleras	i	inriktningsdokument	för	 revie.

Järnvägsgatan i Grevie har stor potential  att återigen bli en centrumgata med  både bostäder, 
handel och centrumverksamheter vilket leder till liv och rörelse dygnet runt alla veckans dagar 

Ett så kallat Socialt centrum med ett aktivitetshus och park etc som uppmuntrar till spontana 
möten och fritidsaktiviteter föreslås i anslutning till f.d banvall och lastkaj i Grevie 

revie parken och revie  har stor potential att utvecklas till  en mötesplats ör er männ-
iskor i alla olika åldrar
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Sammanhållen stad - konsekvenser
	en	sammanhållen	stad	 inns	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.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Boendeformer som saknas och efterfrågas ska prioriteras
Målen	innebär	 ler	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
Målet	skapar	förutsättningar	för	nya	befolkade	stråk	och	kan	minska	ef-
fekten	av	be intliga	barriärer.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service
Målet	gör	att	människor	med	olika	ärenden	möts.

Knutpunkter binds samman
Målet	leder	till	att	be intliga	stråk	stärks	och	nya	kan	skapas.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur
Målet	stärker	de	rekreativa	stråken 	vilka	korsar	och	kombineras	med	an-
dra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	att	
mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönstråk
Förslaget	 om	 förstärkt 	 sammanhängande	 grönstråk	 som	 knyter	 ihop	
både	Sinarpsdalen	och	 revie	backar	tillsammans	med	 revieparken	samt	
ett	 nytt	 så	 kallat	 socialt	 centrum	 underlättar	 för	 människor	 med	 olika	
ärenden	att	mötas.	Stråken	kan	fungera	både	för	rekreation	och	för	daglig	
pendling	till	och	från	e empelvis	arbetsplatser	och	aktiviteter.

Barriär
Stålhögavägen/	väg	105	riskerar	att	bli	en	allt	mer	besvärlig	barriär	i	och	
med	att	områdena	runt	omkring	föreslås	utvecklas	och	förtätas	vilket	ock-
så	kan	medföra	mer	 tra ik.	För	att	 förbättra	säkerheten	kan	hastigheter	
på	bilarna	längs	vägen	behöva	sänkas	samtidigt	som	trygga	passager	för	
fotgängare	behöver	anläggas	vid	 lera	korsningspunkter.

Gång och cykel
Förslaget	att	utveckla	cykelstråk	 längs	 ärnvägsgatan	och	Stålhögavägen		
samt	anlägga	nytt	cykelstråk	längs	före	detta	banvallen	både	mot	Båstad	
och	Förslöv	förbättrar	viktiga	kopplingar	både	i	orten	samt	med	intillig-
gande orter.
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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	över-
blickbarhet	och	orienterbarhet.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Målet	innebär	en	ökad	koncentration	av	människor 	vilket	i	sig	ökar	möj-
ligheten	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	förutsättning-
ar	för	befolkade	platser	i	anslutning	till	stråken.	 ya	platser	för	möten	bör	
planeras	där	folk	rör	sig.

Knutpunkter binds samman
Målet	kan	stärka	platser	där	stråk	möts 	dit	kollektivtra ik	anländer 	där	
cyklar	parkeras	och	skapa	nya	möjligheter	till	möten.

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

Förslagens sociala konsekvenser
Social mötesplats, utveckling av området kring Grevieparken
Förslagen	att	både	utveckla	området	kring	 revieparken	samt	anordna	
ett	 nytt	 så	 kallat	 Socialt	 centrum	 i	 anslutning	 till	 före	 detta	 banvallen	
och	utveckla	de	rekreativa	kvaliteterna	i	områdena	ökar	möjligheten	för	
människor	med	olika	intressen	att	mötas.

ven	möjligheten	till	spontana	aktiviteter 	utanför	idrottsföreningarnas	
regi 	ökar 	vilket	också	bidrar	till	bättre	förutsättning	för	integration	när	
tröskeln	att	vara	med	och	delta	sänks.

Förslaget	 ökar	 möjligheten	 att	 samutnyttja	 marken	 kring	 gamla	 ban-
vallen 	vilket	kan	leda	till	en	intensivare	användning	och	mer	aktivitet	i	
centrum.

Grön- och blåstruktur
Förslaget att utveckla grönstråk	både	i	öst/västlig	och	nord/sydlig	rikt-
ning	 i	 revie	möjliggör	spontana	möten	och	 främjar	även	ett	aktivt	 liv	
som	påverkar	folkhälsan	positivt.

Bjärepunkten och Järnvägsgatan
Förslaget	att	förstärka	och	utveckla	Bjärepunkten	och	 ärnvägsgatan	som	
centrum	bidrar	till	att	skapa	attraktiva	rum	för	vistelse.	De	ökar	förut-
sättningarna	 för	människor	att	mötas 	både	planerat	och	spontant	och	
ökar	sannolikheten	att	träffa	personer	som	man	inte	redan	känner.

Förtätning
Förslaget	att	blanda	bostäder	med	t	e 	centrumverksamhet	och	t.e 	skola	
ger	goda	förutsättningar	för	integration	och	kan	bidra	till	aktivt		folkliv	
stora	delar	av	dygnet 	alla	dagar	i	veckan.

Barriär
Stålhögavägen/	väg	105	riskerar	att	bli	en	allt	mer	besvärlig	barriär	i	och	
med	 att	 områdena	 runt	 omkring	 föreslås	 utvecklas	 och	 förtätas	 vilket	
också	kan	medföra	mer	tra ik.	För	att	förbättra	säkerheten	kan	hastighe-
ter	på	bilarna	längs	vägen	behöva	sänkas	samtidigt	som	trygga	passager	
för	fotgängare	behöver	anläggas	vid	 lera	korsningspunkter.
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Målet	kan	till	en	del	uppfyllas	genom	en	satsning	på	goda	platser	för	mö-
ten	där	det	 inns	möjlighet	för	aktiviteter	att	uppstå	spontant.

Tillräckligt utbud av handel, utbildning, service, omsorg och fören-
ingsliv i förhållande till antalet invånare
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.	Målet	är	beroende	av	privata	initiativ.

Förslagens sociala konsekvenser
Förslaget	innehåller	en	mångfald	av	aktiviteter 	som	är	lättillgängliga	för	
alla 	vilket	skapar	goda	förutsättningar	för	en	innehållsrik	vardag.

Gång och cykel
Förslaget	innehåller	 lera	förbättringar	av	gång‐	och	cykelvägarna 	vilket	
underlättar	vardagen	för	många 	inte	minst	för	barn	och	ungdomar	som	
inte	har	tillgång	till	bil	och	som	inte	ska	behöva	vara	beroende	av	vu na	
för	att	ta	sig	till	skola	och	fritidsaktiviteter.	Detta	ställer	dock	stora	krav	på	
tra iksäker	utformning.

Förslaget	att	omvandla	den	gamla	banvallen	till	cykelväg	ger	en	betydelse-
full	tillgång	till	höga	naturvärden	lättillgängligt	från	 lera	ställen	i	 revie 	
vilket	bidrar	till	tillgänglig	natur	i	vardagen.

Förtätning
Föreslagna	förtätningar	i	 revie 	främst	i	anslutning	till	Bjärepunkten	och	
ärnvägsgatan 	 ger	 både	 en	 ökad	 koncentration	 av	 bebyggelsen	 och	 en	
ökad	funktionsblandning 	vilket	förbättrar	förutsättningarna	för	samord-
ning av vardagens alla aktiviteter. 

Vardagsliv - konsekvenser
Hur	attraktiv	och	hållbar	en	stad	är	avgörs	av	hur	människor	faktiskt	an-
vänder	den.	 n	god	stadsmiljö	underlättar	vardagslivets	återkommande	
ärenden	eftersom	det	är	nära	till	olika	funktioner	och	att	det	går	att	kom-
binera	både	fritidsaktiviteter	och	nödvändiga	sysslor.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning
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 ekosystem-
tjänster och främja folkhälsa
Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet
Målen	ökar	möjligheten	till	rekreation	i	vardagen	och	förbättrar	barns	till-
gång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	 skapar	möjlighet	 till	möten	och	 sociala	kvaliteter	 i	 samband	med	
vardagens	alla	ärenden.	För	att	vardagen	ska	kunna	fungera	för	alla	är	det	
viktigt	att	också	hitta	smarta	kombinationer	för	den	som	behöver	använda	
bil.

Goda pendlingsmöjligheter ska tas tillvara
Målet	stärker	hållplatsers	funktion	som	viktiga	mötesplatser	och	utgångs-
punkter	för	vardagens	ärenden	och	aktiviteter.

Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	skapar	 förutsättningar	 för	ett	ökat	utbud	av	planerade	aktiviteter	
och	kan	samtidigt	stärka	det	ideella	engagemanget	i	kultur‐	och	förenings-
livet.
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Identitet - konsekvenser
tt	områdes	identitet	påverkar	de	människor	som	bor	och	verkar	där.	 n	
omsorgsfullt	gestaltad	miljö	som	knyter	an	till	sin	historia	och	omgivning	
kan	betyda	mycket	för	känslan	av	stolthet	och	tillhörighet.	Den	fysiska	ka-
raktären	påverkar	också	hur	människor	agerar	och	trivs	och	är	av	stor	be-
tydelse	för	ett	områdes	framtida	utvecklingsmöjligheter.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning.
Målet	innebär	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	be intliga	kvaliteter	
och	stärka	områdets	karaktär.	Det	innebär	också	en	risk	att	platser	försvin-
ner	och	att	karaktärer	förvanskas 	vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	förändrade	
möjligheter	för	möten	och	trivsel	i	ett	område.

Målet	innebär	också	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	be intliga	kva-
liteter	och	stärka	områdets	karaktär.

Grön- och blåstruktur
Målet	förmedlar	att	grönområden	inne	i	 revie	och	kringliggande	natur	är	
viktiga	för	ortens	identitet 	vilket	innebär	att	de	bör	utformas	och	skötas	
därefter.

Tätorten ska vara välkomnande
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.

Attraktiva offentliga miljöer
entrumbildningar	 och	mötesplatser	 som	kompletterar	 varandra	 bidrar	
till	att	ge	orten	en	tydligare	identitet	då	det	bidrar	till	att	stärka	det	sociala	
livet på platsen.

Samhällets målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras 
unika karaktärer
Målet	innebär	att	 revies	be intliga	centrum	ska	utvecklas	och	förstärkas	
vilket	stärker	 revies	identitet.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönytor
Banvallen	föreslås	omvandlas	till	cykelbana	vilket	 innebär	att	en	viktig	
historisk	länk	bevaras.

Förtätning
Flera	delar	i	förslaget	pekar	mot	området	kring	Bjärepunkten 	 ärnvägs-
gatan	som	ett	stärkt	framtida	centrum 	med	förslag	som	innebär	förtät-
ning		och	utveckling	av	verksamheterna.	Att	utveckla	området	i	anslut-
ning	till	Bjärepunkten	och	 ärnvägsgatan	till	ett	tydligare	centrum	kan	ha	
stor	påverkan	på	uppfattningen	om	 revies	identitet.	Det	är	positivt	med	
ett starkare och trivsammare centrum.

Socialt centrum
Förslaget	om	ett	nytt	så	kallat	Socialt	centrum	bidrar	till	en	funktion	och	
mötesplats	som	idag	saknas	i	 revie 	en	offentlig	mötesplats 	och	som	på	
så	sätt	kan	stärka	hela	 revies	identitet.
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HANDLINGAR                                                          
Dokumentets diarienummer är B 2016-256

Följande handlingar ingår i ärendet och finns 
tillgängliga på samhällsbyggnad:
	 Social konsekvensanalys, 2017-04-07
	 Dokumentation Framtidsmingel (input från allmänheten och 

kommunala råd
	 Sammanfattning och minnesanteckningar från möten med 

allmänheten, vägförening, företagare, byaråd, föreningar,  samt 
elever i Västra Karup skola
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Kommunen ansvarar för den 
fysiska planeringen samt 
är en stor markägare i och 
omkring samhället och har 
därav goda möjligheter att 
bidra till Grevies utveckling.

	dagsläget 	år	2017 	 inns	den	
lokala handeln i samhället 
främst längs Stålhögavägen. 
Det	 inns	 ingen	 tydlig	
samlingspunkt–mötesplats, 

1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Grevie  ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. (I detta dokument benämns Grevie 
samhälle och Grevie kyrkby som ”Grevie”.) Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet	pågår	planarbete	för		Hålarp	4 197	m l	fastigheter 	
f.d. ”skoltomten”, samt  för Hålarp 4:212 ,som ägs av Båstadhem och är 
belägen utmed Järnvägsgatan, i Grevie samhälle.

Syftet med detta dokument är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för 
Grevies framtid. Det innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i framtiden, 
även om det kan ta lång tid att nå dit. Utvecklingen och förverkligandet av 
visionen måste ske i en takt som är rimlig med hänsyn till aspekter som 
ortens befolkningsutveckling, näringslivsbehov och kommunens ekonomi. 
Det viktiga med att kommunen formulerar en målbild för tätorten är att 
den blir vägledande så att alla mindre beslut och projekt tar oss i riktning 
mot målet. Kommunen kan inte heller helt på egen hand förverkliga 
visionen. Här måste fastighetsägare, föreningar, verksamhetsutövare 
och andra bidra med såväl initiativ, engagemang som investering och 
genomförande. Förslagen i inriktningsdokumentet ska ses som just förslag 
och möjligheter. De visar vilka idéer och initiativ kommunen kommer att 
ställa sig positiv till. 

runden	för	arbetet	utgörs	av	platsens	fysiska	förutsättningar	(topogra i 	
grönområden, jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, 
kulturhistoriska apekter mm) men också miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att forma 
framtidens Grevie. 

Grevie har under de senaste femton åren haft en försiktig befolkningstillväxt. 
Idag bor det lite drygt 900 personer i Grevie. Befolkningsstrukturen för 
samhället visar på en åldrande befolkning, i jämförelse med t ex Förslöv 
som har en förhållandevis ung befolkning. 

Befolkningen i Grevie är jämt fördelad mellan de olika åldersgrupperna, se 
diagram 1. 47% av befolkningen är mellan 0-45 år och 53 % är 46 år och 
äldre.

25%

22%
29%

22%

2%

Grevie

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

som t ex en park eller liknande. En mindre torgyta i anslutning till 
ärnvägsgatan	och	 rait 	konstverk	 inns	men	används	ej	i	någon	större	

utsträckning. På dagtid möts Grevieborna i den lokala mataffären, 
Bjärepunkten, där även bibliotek numera inryms. Kvällstid fungerar 
Grevieparken som mötesplats genom idrottsklubbens träningar och 
evenemang i festlokalen.

ordost	 och	 sydväst	 om	 revie	 inns	 fantastiskt	 vacker	 och	
bevarandsvärd natur att vandra eller motionera i, men i samhället lyser 
den sammanhängande grönstrukturen med sin frånvaro. I planeringen 
av samhället måste också hanteringen av dagvatten beaktas eftersom de 
stora nivåskillnaderna inom orten på +150 möh i norr ner till +70 möh i 
söder	ger	speci ika	utmaningar.

Under 2014 stängdes Backaskolan och barnen i årskurs F-6 går nu i 
skolan i främst Västra Karup men även i Förslöv. I oktober 2015 fattade 
Kommunstyrelsen beslut om att riva Backaskolan och idagsläget utreds 
hur skolfrågan ska hanteras i kommunen. I och med att Hallandsåstunneln 
invigdes och järnvägens dragning nu går igenom tunnlarna blev rälsen 
i	 revie	över lödig	och	togs	bort.	 nriktningsdokumentet	beaktar	dessa	
förändringar och samhällets framtida utveckling.

Ålder

Diagram 1
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Grevie - Utsikt över Skälderviken
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2. PROCESS
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Handikapprådet, Pensionärsrådet, 
utvecklingsgruppen har också deltagit i arbetet. För att lyfta in 
medborgarna i arbetet har kommunen arbetat tillsammans med Grevie 
byaråd, vägföreningen GA:2, lokala företagare, idrottsförening samt 
ungdomar från Grevie. Ett så kallat ”Framtidsmingel” där allmänheten 
kunde framföra sina åsikter har också anordnats. Tidigt i processen av 
framtagandet av Inriktningsdokumentet anordnades även en workshop 
för att belysa de sociala aspekterna i Grevie.

Efter att inriktningsdokumentet godkänts av kommunstyrelsen ska det 
samrådas med allmänheten. 

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna och 
inriktningsdokumentet revideras innan det antas av kommunfullmäktige.

3. AVGRÄNSNING
”Inriktningsdokumentet för Grevie” omfattar hela Grevie samhälle samt 
revie	kyrkby	och	 tittar	på	både	möjligheter	 inom	be intliga	områden	

och mark där det skapats möjligheter till ny markanvändning, se karta 
1. (I benämningen ”Grevie” inkluderas både Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby).

Dokumentet fokuserar på en utvecklingshorisont fram till 2030 och där 
efter är det mycket svårare att ange tydliga riktlinjer för den fysiska 
planeringen och utvecklingen. 

Klimatfrågan beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver 
inriktningsdokumentmet omfatta och formulera svar på frågor om graden 
av markutnyttjande och olika delområdens innehåll (t.ex. bostäder, 
handel, verksamheter, kommunal service, områden för rekreation och 
fritid). 

tisdag den 28 mars 2017 

Beslut om 
uppdrag 

Förslag 
arbetas fram 

Beslut om 
samråd 

Samråd med 
allmänheten 

Revideringar 
av förslaget 

Beslut om 
antagande 
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Karta 1, Avgränsning

4. SYFTE
Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies 
utveckling med tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt 
planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i 
nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.

Dokumentet kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
Översiktsplanen är en del av kommunens verktyg för att styra 
utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
nriktningsdokumentet	är	ett	av	 lera	vägledande	dokument.

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

f.d banvall
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Skånes Regionala Utvecklingsstrategi
De fem prioriterade ställningstagandena är:
	 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
	 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
	 Skåne	ska	dra	nytta	av	sin	 lerkärniga	ortstruktur
	 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
	 Skåne ska vara globalt attraktivt

Båstads kommuns vision 2030
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
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.
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.
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.
Slogan
Båstads kommun - Ett bättre sätt att leva 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21

Fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25

80

80



9

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktningsdokumentets 
mål följande:

1. Grevie ska vara en hållbar ort
…genom att:
	 Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
	 Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtra iknära	lägen
	 Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
	 Ortens 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 
be intlig	infrastruktur	samt	värdefull	natur	och	jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
	 Det	ska	 innas	tillgängliga	bostäder	(i	olika	boendeformer)		i	orten
	 Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
	 De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
	 Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av handel, 

utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare

	 Det	ska	 innas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla
	 Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

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

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
	 målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika 

karaktärer
	 Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
	 Skapa en sammanhängande och tillgänglig grönstruktur samt stråk för 

rekreation och aktivitet 
	 Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
	 Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort med 
ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbetstillfällen. 
God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda tryggheten 
och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR
Grevie och omvärlden
Grevie ligger nordväst om Skälderviken mitt på Bjärehalvön med 
Hallandsåsen i öster. Grevie med omnejd är en odlad slättbygd med kuperad 
mossrik skogsbygd i öster med höjder som når 206 meter över havet.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del 
av Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad 
och Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstads 
kommun (och Grevie) knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i 
söder	och	Halmstad	och	 öteborgsregionen	i	norr.	Det	 inns	idag	en	stor	
arbetspendling till Grevie på grund av stora arbetsgivare på orten. Pendling 
sker även från orten söderut där Ängelholm och Helsingborg är de stora 
målpunkterna, men även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden är att 
arbetspendlingen ökar.

Båstad kommuns folkmängd ökade 2016 med cirka 240 personer, vilket 
är	 mer	 än	 200	 personer	 ler	 än	 snittet	 på	 35	 personer/år.	 	 revie	 är	
befolkningsökningen	däremot	 låg.	 ettoin lyttningen	var	23	personer	år	
2016.

När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag	inte	 lyttar	till	jobben	utan	till	livsstilen.

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat  befolkningsökningen 
och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads kommun 
har	det	byggts	 ler	bostäder	än	den	genomsnittliga	befolkningsökningen.	
En del av det kan troligen förklaras med att många bostäder används 
som fritidsboende. Enligt Båstads kommuns ”Omvärldsbevakning 2016” 
ökar behovet av hyresrätter. Andelen tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens	möjlighet	att	attrahera	 ler	invånare	och	det	 inns	ett	behov	
av prisvärda hyresrätter som bland annat attraherar unga vuxna.

Skåne	har	som	helhet	en	ung	befolkning 	mycket	tack	vare	in lyttning	
av utlandsfödda. Här skiljer sig Båstads kommun markant från 
regionen då kommunen har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel 
av Båstads kommuns befolkning är över 65 år och i Grevie är cirka 
en	 järdedel	över	65	år.

Skåne	har	en	för	Sverige	unik	 lerkärnig	ortstruktur.	11 	av	Skånes	
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet 
som är 15%. I Båstad bor 30% av befolkningen utanför de fem 
tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen på landsbygden 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service 
och	kollektivtra ik.	Trenden	är	här 	precis	 som	 i	 resten	av	Sverige	
och	världen 	en	in lyttning	till	större	tätorter.	För	Båstads	kommun	
innebär det de två största tätorterna; Båstad och Förslöv. I Grevie 
och övriga orter samt på landsbygd har ingen större förändring 
skett historiskt sett.

Konsumtionen av upplevelser har under 2000-talet ökat. 
Besöksnäringen är viktig i Båstads kommun och de trender som kan 
ses är hälsa, träning och tävlingar, naturturism, möten, kultur och 
mat.
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Planer och program 
Översiktsplan 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 att arbeta fram en ny 
översiktsplan för Båstads kommun. I den översiktsplanen kommer 
Inriktningsdokument för Grevie (samt Båstad och Förslöv) fungera som 
underlag. 

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Båstads kommuns gällande 
översiktsplan, ÖPOB; är upprättad 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur 
översiktsplanen. För Grevie samhälle redovisas ett antal områden för ~""-. 
planerade bostäder samt några för verksamheter och industri. -~ 

-----

Be intlig markanvändning lanerad markanvändning 

Bcbyggolso r::::J c-:.-:.1 Bost:ldor I Utrednlngsomr~de 
lndustrlomrtlde, Parkerlni;;. Torg CJ ~ C:::r.mplng /Camping altllrnatlvt bost.:lder , 

Skog CJ Idrott 

Aker - c-:_] lndustrl/Utrodn!ngsomr:ldo 

Sonkmork - [_-:_] Skol:i I Altomat!v placorlng 

Annan 6pptin mark - Statlonsomr.ido 

Vattenyta D r.: .. -=.-=..1 Vorks11mhctor/Altorm1 tlvplacorlng 

Jd rottsomrado,Golfb::ma 

Camplngplots 

Skolomrtlde 

=V::ig,G:ib 

---- - Morkv::lg, GC-v::lg, V:indringsled 

-+-+-+- J::lrnvag 

++-+- J::lrnv::lg, tas bort 

--- B::lck, Dikc 

·----- Nlvakurv:;i 

Byggnad /Offonlllg byggnad 

wa. 
D 
W--i .---1 l _ __ I 

Centrum, Handel 

Sjö 

Golfbono förfr:lgon 

Reningsverk, utrodning!iDmrado 

Vög 

J::lrnv::lg 

J::irnv::lgitunno! 

11 
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Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse: 
• Stations- / kollektivtrafiknära 
• Koncentrera och förtäta 
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier 
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