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1.  SAMMANFATTNING

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

Den första delen av dokumentet innehåller sammanfattning och 
bakrundsfakta.

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

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

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

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

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

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
…genom att:
• Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 

samt centrumnära byggande.
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas i tätorten
• Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 

ekosystemtjänster och främja folkhälsa

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

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
…genom att:
• Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 

och omsorg
• Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla

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

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• Utveckla ett tydligt centrum
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Social

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

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

Metod
Den sociala konsekvensanalysen består av inventering, analys och förslag, 
samt en avslutande beskrivning av inriktningsdokumentets sociala kon-
sekvenser. Inventering och diskussion om förslag har tagits fram tillsam-
mans med kommunanställda och boende och verksamma i Förslöv. En 
workshop har genomförts med berörda förvaltningar för att på plats och 
tillsammans svara på hur de utvalda områdena fungerar idag. I workshop-
pen och tillsammans med ett par fokusgrupper har Förslövs förutsätt-
ningar diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och syftar till att 
stärka de inventerade sociala aspekterna eller komma till rätta med bris-
ter. Dessa analyser och diskussioner har inarbetats i inriktningsdokumen-
tet i de fall som det har varit relevant och överstämmande med målen. På 
så vis har arbetet med den sociala konsekvensanalysen och arbetet med 
inriktningsdokumentet kunnat ske parallellt och i en gemensam process. 
Slutligen har sociala konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumen-
tet analyserats.

Analysverktyg
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala 
dimensionen i planeringsprocessen. Arbetet tar sin utgångspunkt i det 
analysverktyg som Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp 
sociala aspekter i olika skalor. För att få en användbar analys för hela 
Förslövs tätort har analysverktyget modi ierats något. Istället 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. Aspekterna 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 
cykelvänligheten, skapar förutsättningar för korsande stråk och möten.

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

Vardagsliv
Närhet 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.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

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

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

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

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

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

Frågeställningar
För att hålla diskussionen fokuserad under workshoppen och efterföljande 
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 

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

sätt som motverkar segregation och likriktning?

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

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

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

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

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

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

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

tra iksäkerhet?

Identitet
• Vilken är områdets speci ika karaktär?
• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön ska kännas 

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

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

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

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

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

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

Skogsbyn

Ungdom
ens 

hus

Idrottshall

Mack

Bibliotek
klass 7-9

klass F-6
Vantingevägen

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

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

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

Vardagsliv
Skolan är en viktig målpunkt för vardagliga och nödvändiga ärenden, men 
här inns också möjligheter till frivilliga aktivitieter i form av Undgomens 
Hus och Kulturskolan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skolgården i sig skulle behövas ses över för att skapa en blandning av 
stora öppna och mindre mer skyddade rumsbildningar. Även en översyn 
av platser och aktiviteter som lockar både tjejer och killar behövs.  
Skolgården kan kompletteras med någon väderskyddad plats att vistas på, 
exempelvis en utomhusscen. En sådan skulle både bidra med en plats för 
skolungdomarna dagtid och kunna berika kulturutbudet i tätorten i stort.

Macken har kvällsöppet vilket bidrar med en värdefull service som 
underlättar vardagen för många. Service kvällstid bör värnas.
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Identitet
Områdets identitet skulle stärkas av karaktärsfull kompletterande 
bebyggelse i ett par våningar på skolgården. Genom att tydligare singalera 
var biblioteket är skulle platsens identitet stärkas ytterligare. De offentliga 
funktioner som inns skulle genom en identitetskapande karaktärsfull 
byggnad kunna lyftas fram ytterligare.

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

Stort gaturum vid skolan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bageri med begränsade möjligheter till uteservering Platsbildning vid korsningen Vantingevägen - Vistorpsvägen



16

Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Förslag och rekommendationer

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

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

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

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

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

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

Stor parkeringsyta vid Heberleins
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Bygdegården och vårdcentralen - Analys

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

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

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

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

Samspel
Området erbjuder till största delen nödvändiga aktiviteter i form av 
förskolor och vårdcentral. Det inns inga allmänna platser i området som 
inbjuder till att uppehålla sig på och därmed också begränsade möjligheter 
till möten. På förskoletomten inns en boulbana som är tillgänglig kvällar 
och helger.

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

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

Både bygdegården och vårdcentralen håller låg pro il och är inte några 
identitetsskapande byggnader. Dock är bygdegårdens funktion som 
mötesplats med de aktiviteter som funnits, och till viss del fortfarande 
inns, där viktig för hela Förslövs identitet. De stora öppna ytorna runt 

vårdcentralen och på fastigheten direkt norr om Färgerivägen bidrar inte 
heller till områdets identitet.

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

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

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

Samspel
För att förbättra möjligheten för människor att mötas, både planerat och 
oplanerat behövs platser som inbjuder till att vistas på. Vid vårdcentralen 
inns stora ytor. Här skulle en trevlig plats med bänkar och tilltalande 

inramning kunna skapas. Även stråket längs Möllebäcken kan lyftas med 
ett par mindre platsbildningar med bänkar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stora ytor där bilar prioriterats över gående och cyklister.

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

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

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

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

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

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

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

Torget har potetial att bli en trevlig plats.

Gårdsplanen vid Sandbäcksgården skulle kunna bli en levande mötesplats 
istället för en bilparkering 
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Järnvägsstationen - Analys

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

Mellan Järnvägsstationen och Förslövs centrala delar inns lera större och 
mindre arbetsgivare, så som NP Nilsson, Lindab och delar av kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet.

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

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

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

Intill stationen inns ett lertal stora arbetsplatser. Närheten mellan 
stationen och arbete underlättar vardagen för många och möjliggör en 
arbetspendling med kollektivtra ik.
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Identitet
Gångbron mellan perrongerna ger platsen en tydlig identitet och signalerar 
områdets funktion.

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

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

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

Samspel
Om stationen kompletteras med ytterligare funktioner som exempelvis 
ett café ökar förutsättningarna för socialt samspel ytterligare och området 
kan bli ännu starkare i sin roll som mötesplats. För att tillgängliggöra 
stationsområdet för alla behövs även en offentlig toalett.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krocket vid gamla spårområdet möjliggör spontan aktivitet.

Bjärevallen
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Gamla banvallen och Mölleån - Förslag och 
rekommendationer

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

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

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

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

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

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

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

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

Gång- och cykelväg längs Möllebäcken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vardagsliv
Det mentala avståndet till stationen behöver förkortas för att uppmuntra 
ler att gå eller cykla till stationen och för att göra tåget till ett ännu starkare 

alternativ till bilen. Det görs lättast genom att tillföra ny bebyggelse och 
genom den ler människor och ler rörelser längs Vistorpsvägen. I takt med 
att ler använder tåget ökar underlaget för ler avgångar vilket ytterligare 
underlättar vardagen och minskar bilberoendet.

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

kan stärkas genom att Förslöv förtätas och att ler får möjlighet att lytta 
till tätorten.

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

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

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

Sammanhållen stad - konsekvenser
I en sammanhållen stad 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. Nedan 
bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Boendeformer som saknas ska prioriteras
Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
Målen innebär 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
Knutpunkter binds samman  på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet leder till att be intliga stråk stärks och skapar förutsättningar för nya 
befolkade stråk vilket kan minska effekten av be intliga barriärer.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet gör att människor med olika ärenden möts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


