Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013
Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare.

Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde
kvällens öppna möte med att gå igenom det arbete som pågår med en fördjupad översiktsplan
för Bjärred och Borgeby. De två möten som hållits under samrådet besöktes av totalt nästan
300 personer och ett stort antal synpunkter kom in på planen, framför allt på Bjärreds
Saltsjöbad men även centrum och busstorget.
Arbete pågår nu med en detaljplan för Bjärreds centrum. Förhoppningen är att kunna ha
samråd kring planen i januari 2014 och utställning i juni 2014.

Två förslag på ombyggnad av centrum
Lomma kommuns planarkitekt Anja Andrén och konsulten Tor Heijkenskjöld inledde med att
presentera sitt förslag (två varianter på samma tema) för Bjärreds centrum. I korthet innebar
det att en rumslig plats skapas framför nuvarande centrumhus med ny bebyggelse på båda
sidor om Västkustvägen. Bussarna är dragna utanför med möjlighet att vända norr om
centrum. Se bilaga 1A och 1B.
Mårten Belin från Sydarkkonstruera, presenterade ett förslag som har arbetats fram
tillsammans med Paulssons som äger Bjärreds centrum. Förslaget behåller busstrafiken på
Västkustvägen och platsen framför köpcentrat som torg och busstation. I norra delen av torget
föreslås ett sexvåningshus. Nuvarande bensinstationstomten får tre flerfamiljshus med
gavlarna ut mot Västkustvägen. Se bilaga 2.
Vad händer i dagsläget?
Ulf Wallén, VD på Påhlssons, berättade om vad som är aktuellt på Bjärreds centrum just nu.
En ombyggnad inuti har påbörjats och kommer att ta cirka sex månader.

Frågor om läget i köpcentrat idag
Fråga: Kommer fasaden att bytas ut på köpcentrat?
Svar: Nej. Paulssons kommer att invänta den nya detaljplanen för Bjärreds centrum och under
tiden görs en enklare renovering där alla fönster och dörrar målas, nytt skyltprogram samt ny
kvällsbelysning tillkommer.
Fråga: Finns materialet som presenterats på kvällens möte utlagt på Lomma kommuns
hemsida?
Svar: Nej. Det är ett arbetsmaterial som hela tiden förändras. Paulssons berättade att de ska
informera bättre om dagsläget inne på Bjärreds centrum.
Fråga: Vad är tidsplanen för Paulssons ombyggnad?
Svar: ICA, bank och frisör ska vara klara i december 2013. Inom ett halvår ska allt vara
färdigt.

Fråga: Vilka entréer ska finnas?
Svar: Tre totalt. En ny entré kommer att öppnas från söder.
Fråga: Hur stor yta kommer Sparbanken Öresund att få?
Svar: 120 kvadratmeter. Det kommer inte att finnas någon kontanthantering.
Fråga: Har Paulssons tänkt flytta om och ha uteservering i söderläge?
Svar: Nej, och det var inte aktuellt när omflyttningen gjordes.
Fråga: Kommer nyckelmannen att försvinna?
Svar: Nej.
Fråga: Det är trångt vid postens utlämningsställe.
Svar: Det ska bli större och ombyggnaden har planerats i samarbete med posten.
Fråga: Kommer möjligheten till passage genom filmbutiken fortfarande att finnas kvar?
Svar: Ja, den kommer att vara kvar.
Fråga: Kan Apoteket ändra sina öppettider till längre och senare?
Svar: Det går men är svårt.
Fråga: Vad är visionen för Bjärreds centrum?
Svar: Att skapa ett handelscentrum som tillgodoser det behov som finns. Inte skapa något som
är för stort och som inte efterfrågas.

Frågor om Sydarks gestaltningsförslag
Fråga: Hur höga är husen i förslaget?
Svar: Husen på bensinstationstomten är fyra våningar (3+1), huset vid norra delen av torget är
sex våningar och centrumhuset har fått sex våningar. Dock finns inte parkering för ett påbyggt
centrumhus med i förslaget eftersom det skulle bli väldigt dyrt att bygga på nuvarande
centrumhus.
Fråga: Vart ska bensinstationen ta vägen?
Svar: Förhoppningen är att den kan flytta till en utbyggd trafikplats Flädie vid E6:an.
Fråga: Kan inte en bilpol skapas?
Svar: Det är möjligt. JM har tankar kring att försöka med det i sina projekt i Lomma.
Åsikt: Är inte Bjärreds centrum värt en arkitekttävling?!
Fråga: Förslaget tillför många bilar. Kan man inte bygga ett p-hus under torget?
Svar: Det skulle bli för dyrt.
Fråga: Har någon ljusstudie gjorts av Sydarks förslag?
Svar: Ja, det ger sol på torget hela dagen och ganska mycket i den norra delen.

Fråga: Varför måste man bygga så höga hus? Bjärred är småskaligt!
Svar: Länsstyrelsen efterlyser förtätning för att minska byggnation på jordbruksmark.
Bjärreds centrum bör klara mer än två våningar. Det finns dessutom en efterfrågan på
lägenheter i Bjärred och lämpligt är att bygga dessa nära centrum och service.
Fråga: Varifrån kom idén med ett litet hus i sex våningar i centrum?
Svar: Förtätning, behov av fler lägenheter och platsen där det står ger inte skugga över viktiga
lägen.
Fråga: Kan inte dags centrumhus klara fler våningar?
Svar: En påbyggnad är svår att göra rent tekniskt då bärighet inte finns. Det är svårast att
bygga på ett lågt hus eftersom det inte är dimensionerat för fler våningar än vad som finns.
Att bygga på nuvarande ICA är därför svårt, hela den husdelen skulle iså fall behöva byggas
om.
Fråga: Torgkänslan blir inte bättre av ett högt hus! Dessutom är det fortfarande trafik och
bussar på torget.
Svar: Idag styr busstorget mycket. Det går att ordna upp med tillskott av verksamheter kring
torget.
Åsikt: Det är stor skillnad på Bjärred och Lomma. I Bjärred finns låga villor nära centrum och
då passar det inte med hus i flera våningar.
Åsikt: Varför inte ha busstationen under jord? Kommunen borde satsa på Sveriges häftigaste
busstation!
Fråga: Varför inte samla ihop alla verksamheter utmed Västkustvägen i centrat?
Svar: Sparbanken Öresund flyttar till Bjärreds centrum och kanske följer fler efter. Men
tanken är inte att koncentrera allt utan istället utöka servicen.
Fråga: Varför inte flytta busstationen utanför centrum?
Svar: Det är inte önskvärt ur social- och trygghetssynpunkt.
Fråga: Det är mycket bilar i centrum!
Svar: Det är svårt att helt styra bort alla bilar. Tillgängligheten är viktigt och man måste känna
att det är enkelt att åka till centrum och handla, framförallt livsmedel.

Frågor om Lomma kommuns gestaltningsförslag
Åsikt: Det är ett fint förslag!
Fråga: Det är fint med en öppen siktlinje genom centrum och vägen öster om torget.
Svar: Förslaget bygger delvis på de synpunkter som kom in under samrådet kring den
fördjupade översiktsplanen för Bjärred och Borgeby.
Åsikt: Man bygger något som ska stå länge. Det är värt att satsa på något som kommer att bli
bra under lång tid.

Fråga: Kommer några kommunala verksamheter att få plats?
Svar: I Lomma prövar kommunen ett slags mellanboende för äldre. Faller försöket väl ut
kanske man kunde fundera på att göra något liknande i Bjärred.
Fråga: Vad ska hända med huset på gaveln norr om centrum?
Svar: I dagsläget finns inga planer färdiga.
Åsikt: Vi har fått se två alternativ där kommunens förslag är nytänkande och värt att arbeta
vidare med. Det andra förslaget är sämre än nuläget.
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