Vilken är Bjärred &
Borgebys framtid?
Rapport från dialogkväll
den 6 december 2011

Runt hundra personer kom till
Alfredshällskolan för att diskutera vad de anser är viktigt för
Bjärred och Borgebys framtid.
Resultatet av dialogkvällen kan
du läsa i den här rapporten.

Bjärred

Borgeby

Dialogkväll den 6 december 2011 om Bjärred
och Borgebys framtid
Bakgrund

Enligt den av kommunfullmäktige 10 februari 2011 antagna översiktsplanen, ”Översiktsplan
2010 för Lomma kommun” bör en ny fördjupning av översiktsplanen för Bjärred – Borgeby
tas fram för att ytterligare precisera och pröva idéer om dessa samhällens utveckling. Kommunstyrelsen gav i juni 2011 kommunledningskontorets planeringsenhet i uppdrag att ta
fram en sådan fördjupning.
Det finns många frågor i Bjärred och Borgeby och dess närmaste omgivningar som behöver belysas i ett större sammanhang, men djupare än vad som skett i den kommuntäckande
planen. Några exempel på detta är Bjärred centrums framtida utveckling, nordvästra delen
av Borgeby med bebyggelse, trafikstråk och bevarandefrågor, ny bebyggelse generellt i olika
delar av de båda tätorterna, framtida kollektivtrafik och många olika frågor inom miljö och
kultur.
I uppdraget fanns även en önskan om att föra en dialog med medborgare och invånare på
orterna i ett tidigt skede. Innan ett färdigt samrådsförslag fanns framtaget bestämdes därför
att Lomma kommun skulle bjuda in till en dialogkväll för att i ett öppet möte med allmänheten diskutera Bjärred och Borgebys framtid. Syftet med att träffa medborgarna i ett så tidigt
skede av planarbetet var att lyssna in de åsikter som finns om Bjärred och Borgeby och
orternas utveckling. Inbjudan gick ut till föreningar, näringsidkare, skolor och elevråd samt allmänheten via kommunens hemsida, kommuntidningen LommaAktuellt samt affischer på stan.
Dialogkvällen
Uppslutningen på kvällen var mycket god. Runt hundra personer kom till Alfredshällskolans
matsal för att diskutera Bjärred och Borgebys framtid. Moderator för kvällen var radiojournalisten Lars Mogensen som skickligt ledde deltagarna genom kvällens övningar och diskuterade kring de åsikter som kom fram både med kommunens representanter och besökarna.
När deltagarna anlände fick de först markera var på en karta de bodde. Därefter bjöds de
sitta ner vid olika bort samt att ta kaffe eller te och smörgås. Den första övningen bestod av
att deltagarna kring borden skulle fundera kring fem till sju ord som de tyckte beskrev Bjärred och Borgeby idag. Både positiva och negativa omdömen var välkomna. Under den andra
övningen skulle deltagarna fundera kring vad som är viktigt för Bjärred och Borgeby i framtiden och först utgå från sig själva. Efter en stunds funderande kring de egna prioriteringarna
delades en lapp ut till varje grupp med uppmaningen att tänka på viktiga framtidsfrågor för
den specifika gruppen. Dessa grupper var barn och äldre i olika åldrar, egenföretagare, funktionsnedsatta och småbarnsföräldrar.
Lars Mogensen avrundade kvällen med en stunds reflekterande tillsammans med kommunens arbetsgrupp kring vad som kommit fram under kvällen och deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till kommunen.
Lomma kommun vill tacka alla som deltog i dialogkvällen och delgav kommunen sina kloka
åsikter om framtiden!
Lomma kommuns arbetsgrupp för en ny fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby består av
Ulrika Håkansson Ström, Tim Krone Schnoor, Anders Nyquist, Gladys Fuentes, John Wadbro och Helena Björn.
Rapporten är sammanställd av Ulrika Håkansson Ström.

ÖVNING ETT
Beskriv Bjärred och Borgeby idag

Lugnt
Ont om dagisplatser
Styvmoderligt behandlat av Lomma
Tryggt
Dåligt upplyst
Långa bryggan
Dåligt utbud av restauranger
Stora barngrupper
Bristande trafiksäkerhet
Jordgubbsland
Sovstad
Bortglömt av kommunen
Nedgånget centrum
Bra möjligheter till arbetspendling
För mycket trafik genom Borgeby
Vacker natur
För få dagis och skolor
Strandstråket
Dåligt centrum
Dåligt vägnät
Kommunal mark dåligt underhållen
Tennis
Fotboll
Innebandy
Scouter
Mulle
Bergakyrkan
Golf
Segling
Fågelskådning
Handboll
Gymnastik
Hästar Gym

Simmare/simklubb
Havsnära
Sleeping beauty
Storstadsnära
Lugnt
Tryggt
Fungerande service
Farliga in- och utfarter i trafiken
Tryggt
Stranden
Mjukglass
Långa bryggan
Gyllins ängar
Mötesplatser saknas
Bjärred och Borgeby är för separerat
Inget boende för ungdomar
Trygghetsboende saknas
Kulturskolan har dåliga lokaler
Stora barngrupper i förskolan
Sovstad
Villaförort
Bra kommunikationer
Strandnära
Bra centrum saknas
Stranden sköts dåligt
Pendlingsort
Kulturbrist
Små grönområden
Lokalbrist
Stagnation
Bra kommunikationer
Strandstråket
För lite integration/för skyddad verkstad

Handuppräckning för att visa i vilken ort man bor.

ÖVNING TVÅ
Vad är viktigt i framtiden?
Första delen

I första delen av framtidsspaningen skulle deltagarna tänka på vad som var viktiga framtidsfrågor för dem själva. Svaren finns grupperade under samlande rubriker för att det
ska bli enklare att se vad som framkom. Ibland är gränsdragningen under vilken rubrik en
framtidsfråga ska hamna inte helt glasklar utan detta får ses som ett försök till sortering.
Sammanfattning
Alla förslag som lämnades in finns med i listan nedan, utan någon inbördes rangordning.
Sammanfattningsvis kan sägas att inom området fritid var det flera som ville ha ett badhus
i Bjärred och upprustade lekplatser i stil med Malmös temalekplatser var också efterfrågade. Deltagarna ville också att man fortsätter satsa på ungdomsverksamhet inom idrott
och kultur. Vad gäller offentlig service var man överens om att Lomma kommun ska fortsätta vara en föregångskommun inom skola och förskola men man ser hellre att verksamheten bedrivs i fasta lokaler istället för paviljonglösningar. Ett gott omhändertagande av
våra äldre samt hög personaltäthet inom skola och omsorg var viktigt för många.
Inom det breda området samhällsplanering var många deltagare överens om att Statoil
bör flyttas ut ur orten. Att skapa nya hyresbostäder för ungdomar och äldre ansågs
också viktigt. Området mellan Bjärred och Borgeby rådde det emellertid delade meningar
om. Olika förslag var att där är lämpligt att lägga Statoil, ett företagsområde eller en
ungdomsgård med sportaktiviteter knutet till sig. Andra ville att området skulle behållas obebyggt. När det gäller centrum och näringsliv var deltagarna rörande överens om
att Bjärreds centrum måste utvecklas och förnyas. Fler butiker, restauranger och caféer
efterfrågades. Olika åsikter om en utökning av Borgeby verksamhetsområde kom också
fram. Många menade att en varsam utveckling av Saltsjöbadsområdet var önskvärd, gärna
med anknytning till historien med badhotell och restaurang.
Åsikterna om trafikfrågorna i Bjärred var många. Utökade bussförbindelser önskades liksom utbyggda och bättre belysta cykelvägar. Flera ansåg också att trafiken genom Borgeby
bör minskas eller stängas av helt. Att orterna präglas av bilorienterad planering kom
också fram då önskemål fördes fram om att få bort den vallgravskänsla som kringlederna
skapar. Inom natur och miljö månade många om stranden och det gröna som finns på
orterna. Bättre skötsel och underhåll av grönområden efterfrågades. Övriga önskemål som
kom fram var fler mötesplatser och bevarandet av de gamla kulturbyggnader som finns.

Funderingar kring framtiden.

FRITID

Fler lokaler för föreningar.
Badhus med 50-metersbassäng. Nuvarande i Lomma är katastrof.
Fler fritidsaktiviteter med kortare köer.
En simhall i Bjärred.
Uppgradera lekplatserna i Borgeby likt Malmös temalekplatser.
Ny inomhushall med konstgräs för alla idrotter i Borgeby.
Borgeby Idrottsplats måste förbättras avseende parkering, fotbollsplaner, trafiksäkerhet
med dagis.
Bra ungdomsverksamhet ger en trygg uppväxt. Samordna och bygg ut Borgeby IP till en
naturlig mötesplats för motion, hälsa och rekreation.
Utvecklad ungdomsverksamhet.
Satsa på en superbra temalekplats i Borgeby dit folk från kringorterna också kan komma.
Stötta ungdomsverksamhet inom kultur och idrott.
Badhus i Bjärred.
Ge Gyllins Drängar en konsertlokal.
Strandpromenad till Lomma.
Elupplyst spår i Domedejla mosse.
Motionsslinga runt Borgeby IP.
Simhall

OFFENTLIG SERVICE

Åldringsansvar
Skapa begravningsplats på kyrkans mark vid Tolvevägen.
Äldreomsorgen ska vara den bästa.
Bättre bibliotek.
Fler replokaler för lite äldre ungdomar.
Se till att behålla god kvalité i skolan och ha mindre barngrupper.
Bygg ut skolorna på smart sätt så de blir flexibla och kan användas både för skolans men
även föreningslivets behov.
Planera för en åldrande befolkning.
Bygg äldreboende i Bjärred. Kommunen måste ha bättre framförhållning.
Mindre barngrupper och skolklasser.
En gymnastikhall anpassad för gymnastik.
Bygg lokaler som kan konverteras efter behov till dagis/skola/äldreboende likt Järnåkraskolan i Lund.
Öka personaltätheten på äldreboendena.
Öka personaltätheten på dagis och fritids.
Utnyttja befintliga hus och konvertera till dagis. Konverteras tillbaka när dagiset inte behövs längre.
Fler lokaler till Kulturskolan.
Mindre barngrupper i dagis, skola och fritids.
Dagis i anknytning till centrum.
Flexibla skollösningar.
Carema borde inte få sköta äldreomsorgen.
Viktigt att det nya biblioteket byggs på en vacker plats. Inte på Statoiltomten!
Behåll den bra statusen på skolorna och ha kompetenta lärare.
Utökad biblioteksverksamhet och konstutställning.
Istället för förskolepaviljonger; planera byggnader!
Gott omhändertagande om Bjärreds äldre invånare.
Kyrkogård söder om Bjärred.

SAMHÄLLSPLANERING

Förtätning, insprängda lägenheter i villaområden, tex äldrebostäder.
Hyresbostäder
Bygg inte ihop Bjärred och Borgeby!
Bygg ut strandpromenaden till Vikhög.
Fler mötesplatser.
Bygg inte samman Bjärred och Borgeby!
Spara jordbruksmarken – bygg på höjden!
Bjärred ska inte växa utan behålla sin småskalighet.
Fler mötesplatser runt om på orten.
Inte ”stycka av” fler mindre tomter i Bjärred/Löddesnäs. Färdigbyggt!
Bygg hyresrätter för ungdomar.
Mer nybyggnation i östra Borgeby 20-30 villor.
Bygg villor öster om Österleden.
Bygg ihop Bjärred och Borgeby.
Flytta ut Statoil.
Förtäta på stora tomter och utnyttja på så sätt befintligt VA-system.
Bygg fler hus på Löddesnäs. Löddesnäsvägen känns ödslig och lång med få hus. Ger ingen
extra kostnad för kommunen.
Behåll Tegelbruksområdet.
Bygg en bro till Vikhög.
Bygg ihop Bjärred och Borgeby.
Större andel hyresbostäder! För ungdomar och äldre.
Tänk igenom helheten utifrån alla planerings- och samhälleliga aspekter.
Bättre estetisk utformning av entréerna till Bjärred och Borgeby.
Vackrare och mer samhällslik avslutning av byarna. Bort med vallgravskänslan.
Tillåt viss bebyggelse söder om Carl Olssons väg inklusive ny allmän platsmark vid
märgelgravarna.
Bibehåll öppet jordbrukslandskap väster om Borgeby.
Avvakta med mer utbyggnad av Borgeby - växtverk!
Bevara Ekehemtriangeln öppen.
Ringmur kring Bjärred och i ringmuren byggs lägenheter a la Jakriborg. En vild idé.
Flytta ut Statoil.
Förtätning med punkthus i parken vid Alfredshäll.
Bygg ut söder om Carl Olssons väg.
Flytta Statoil till norra infartsrondellen i Bjärred.

CENTRUM OCH NÄRINGSLIV

Utveckla centrum till ett småstadscentrum och resecentrum. Skapa torg och lägenheter
för äldre samt studentbostäder.
Utveckla saltsjöbadsområdet med restaurang, minigolf, konferensmöjligheter men bevara
samtidigt natur- och kulturvärden.
Fler lokaler för verksamheter.
Utveckla och ändra i centrum.
Ett café.
Förbättra centrum.
Hotell i Saltsjöbadsområdet.
Knyt ihop centrumpunkterna.
Centrum saknas i Borgeby.
Caféverksamhet kombinerat med konferenslokal i liten skala i Saltsjöbadsområdet.
Fler bostadsrätter i centrum. Högre hus i centrum.
Förnya centrum.

Modernisera och utveckla centrum.
Utveckla ett centrum i norra Borgeby.
Mer välkomnande centrum i Bjärred.
Restauranger med bättre kvalitet.
Skapa en Borgeby företagsby inklusive en offentlig toalett, sopställ och café.
Utveckla centrum.
Café i centrum.
Utveckla Saltsjöbadsparken med restaurang och hotell.
Nytt centrum med levande affärsliv. Systembolaget är välkommet.
En bra restaurang.
Bygg nytt centrum i Bjärred med ett torg.
Fler butiker.
Bättre serviceutbud avseende affärer, restauranger/café, kultur/nöje/bibliotek, träningsmöjligheter.
Mer handel.
Skapa förutsättningar på Borgeby verksamhetsområde för mindre företag.
Inget utökat industriområde i Borgeby.
Lägg ett småföretagarområde mellan Bjärred och Borgeby.
Skapa ett levande småstadscentrum med kultur och möten.
Utveckla Saltsjöbadsområdet.
Koppla samman Saltsjöbadsområdet med stationshuset och anlägg gångväg på den gamla
banvallen. Här kan placeras ett kulturhus eller hotell.
Utveckling av Saltsjöbadsområdet till attraktiv mötesplats med restaurang och park.
Skapa en levande bygd med levande centrum och Saltsjöbadsområde.
Utveckla centrum.
Skapa ett torg vid Netto och förtäta i området.
Rusta upp Saltsjöbadsparken.
Utveckling av Saltsjöbadsparken. Anlägg upplysta slingor.
Utveckla nöjen och service i Bjärreds Saltsjöbad.
Mer liv och rörelse i Bjärreds Saltsjöbad och gamla stationen.

TRAFIKFRÅGOR

Bygg cykelväg mellan cirkulationsplatsen och gamla Flädie skola.
Bättre kommunikationer
Lägre häckar och staket vid vägkorsningar.
Strandpromenaden snöfri om vintern.
Bygg en säker cykelled från Löddesnäs till Flädie gamla skola.
Möjlighet till eldriven lokal kollektivtrafik med fast tidtabell.
Bygg en Västerled i Borgeby och led ut trafiken norrut den vägen. Avlastar
Mellanvångsvägen.
Stäng Mellanvägen för genomfart.
Öppna upp gatunätet runt Bjärred, bort med vallgravskänslan.
Stoppa genomfartstrafiken på Västkustvägen, förutom busstrafiken.
Fler cykelleder.
Väg 110 genom Borgeby bör stängas för genomfartstrafik.
Anlägg en supercykelväg till Malmö och Lund både norr/ESS samt centrum och
södra delen.
Upplysta och väl asfalterade cykelvägar utan buskage runt.
En tågförbindelse.
Utökade busstider.
Stäng ute obehörig trafik på Löddesnäsvägen.
Inrätta en busslinje mellan Bjärreds centrum och Malmö central.

Bättre trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik.
Bättre kollektivtrafik, särskilt till Malmö och kvällstid.
Spårvagn till Lomma, Lund och Malmö.
Fler p-platser vi Borgeby Idrottsområde.
Trafiksäkra Norra Västkustvägen i Borgeby.
Dra linje 132 på Österleden och inte genom Borgeby
Fler cykelställ vid Montessoriskolan.
Förbättra vägen till Montessoriskolan.
Snabbare bussar till Lund och Malmö samt runt Bjärred.
Bättre belysning på cykelvägarna.
Bättre belysning från Långa bryggan och norrut.
Viktigt att stationen i Flädie blir av. Direkttåg bör gå till Köpenhamn.
Kollektivtrafik direkt till Lund från Borgeby. Ex linje 137 går via Borgeby.
Cykelled till Flädie station och Lund från Borgeby.
Bättre och tätare kommunikationer genom Borgeby.
Förändring av väg 110 genom Borgeby. Ökad trafiksäkerhet, många olyckor.
Väg 110 ej bred nog för bussen. Flytta linje 132 till Österleden.
Större infarter som ger mindre köer morgon och eftermiddag.
Bredda vägen till Rutsborgsskolan.
Bygg cykelväg mellan Bjärred och Flädie med en säker planskild underfart.
Räta ut cykelvägen till Borgeby under Västanvägen.
Cykelväg från Mellanvångsvägen till Lundavägen för att fortsätta runt Alfredshäll till Stationen.
Höghastighetsbana på Alfredshällsvägen.
Cykelväg genom Bjärehovsområdet och vidare genom centrum.
Stort behov av bredare cykelväg mellan Bjärred och Haboljung.

NATUR OCH MILJÖ

Skapa ett större grönområde mellan Bjärred och Borgeby.
Bevara bokskogen i Bjärreds saltsjöbad.
Fler parker och grönområden
Bevara naturen.
Viktigt att Bjärred behåller och värdesätter naturområden och stranden som befolkningens rekreations- lärande- och mötesplats.
Trevligare strand/havsområde.
Bättre kvalitet på grönområden.
Utveckla gröna områden och stråk i Borgeby.
Bibehåll strandpromenaden som är en oerhörd tillgång.
Bättre skötsel och underhåll av hav, strand och naturområden.

ÖVRIGT
Fler kulturevenemang
Bättre säkerhet vid nybyggen, vägar, flytt av tex Statoilstationen.
Skapa mötesplats på orten.
Lomma kommun ska vara den bästa kommunen att leva i!
Ställ inte krav på att man inte får tvätta sin bil på garageuppfarten när inget alternativ
finns. Idag är man hänvisad till Lomma eller Lödde.
Utveckla Borgeby slott till kulturcentrum.
Främja by- och kulturhistorisk utveckling
Bevara de få gamla kulturbyggnader vi har.
Mer blomsterplanteringar året runt i Borgeby.

Andra delen

I den andra delen av övning två skulle varje grupp tänka lite extra på viktiga framtidsfrågor för några olika grupper. Vad deltagarna tyckte var viktigast finns under respektive
rubrik.

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

Mindre barngrupper
Bättre trafikmiljö
Bättre transporter till förskolor, skolor, trafikproblem
Bibehåll ”Bästa skolkommun”
Kompetent personal i förskola och skola
Temalekplatser
Närhet till djur, tex 4H-gård
Bättre möjlighet till bad året runt; kommunala bussar till simhallen i Lomma

ÄLDRE 65-80 ÅR

Fler hyreslägenheter
Fler lokaler för verksamhet
Bättre bussförbindelser
Bank med kassor
Simhall
Bageri

ÄLDRE 80+ ÅR

Mer varierat boende
Bjärred ska vara bäst på att ta hand om sina äldre

FUNKTIONSNEDSATTA

Bättre gatuunderhåll
Säkrare övergångsställen
En offentlig handikapptoalett
Bättre ytbeläggning på vägnätet, även gångbanor
Se över trottoarkanter
Möjlighet för rullstor/rollator/synskadade att ta sig ner till stranden vid Långa bryggan
Bättre snöskottning och halkbekämpning

BARN 0-7 ÅR

Bättre trafiksäkerhet
Mindre barngrupper i förskolan
Närhetsprincipen vid barnomsorg
Förbättrade lekplatser som är rätt lokaliserade
Flexibla grönytor med mervärde
Skapa temalekplatser; tex naturlekplats
Spola isbana
Tält med tillfällig isbana
Dynamiska/flyttbara anläggningar

BARN 8-12 ÅR

Säkrare cykelvägar
Säkrare överfart mellan Alfredshäll och Saltsjöbadsparken
Stötta föreningslivet

Trafiksäkrare cykelvägar till Borgeby idrottsområde
Lokal kollektivtrafik
Bättre gatubelysning
Ökat utbud av fritidsaktiviteter som inte är bollsporter
Mer kultur; dans, konst
Skollokaler som är flexibla och kan ta emot större barnkullar men också användas av det
lokala förenings- och kulturlivet

UNGDOMAR 13-18 ÅR
Skapa mötesplatser
Fler replokaler
Bättre upplysta cykelvägar
Ta bort köer till fritidsaktiviteter
Bevara Friluftsfrämjandet och scouterna
Fler vuxna ute
Bevara Boik
Skapa möjlighet för minigolf
Ett café
Ett ungdomsråd där ungdomar möter politiker
Mindre klasser i skolan
Mer central ungdomsgård
Skapa ett ungdomscentrum; Medborgarhuset eller mellan Bjärred och Borgeby

EGENFÖRETAGARE

Utveckla Bjärreds centrum
Utveckla torg vid Netto med lokaler för egenföretagare
Rusta upp och ge företagare tillgång till stationshuset
Fortsatt kulturellt utbud vid Borgeby slott
Bättre möjligheter till lokaler
Kontaktnät

Här bor kvällens deltagare.

