Samlad dokumentation bymöte på Boklunden 19 maj 2019
Inom projektet Fokus Hällestad arrangerades ett öppet möte för att låta bybor diskutera
nutid och framtid. Programmet omfattade en projektpresentation med efterföljande
workshop och genomfördes två gånger: en gång på förmiddagen och en gång på
eftermiddagen.
Delprojektledare för projektens respektive delprojekt ledde diskussioner vid eget bord och
deltagarna fick möjlighet att besöka flera bord: Kultur, Mobilitet, Näringsliv, Matland,
Natur, Bebyggelse och tillväxt, Idrott och fritid samt Barn och Ungdom.
Processledare Eva Broms ledde upplägget för att gemensamt försöka bevara frågan:
”Hur kan vi tillsammans bevara och utveckla Torna Hällestad till en hållbar, heterogen och
attraktiv plats att leva på?”
På förmiddagspasset deltog 26 kvinnor, 25 män och 3 barn under 13 år. På
eftermiddagen 9 kvinnor, 11 män och ett barn under 13 år.
Projektgruppen, med styrgrupp och delprojektledare, bestod av 4 kvinnor och 7 män.
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FOKUS TORNA HÄLLESTAD finansieras delvis med stöd från europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling via Leader Lundaland, som hanterar medel för att främja lokalt ledd utveckling genom
samarbete utifrån lokala initiativ och lokala förutsättningar. Mer information www.leaderlundaland.se.

Kultur

Sammanställt av Jonas Morän, delprojektledare för Kultur.
jonas.bruno.moran@gmail.com

Stark utgångspunkt i Torna Hällestad
Tolvan, Kulturkvällen, Konstrunda, Öppen trädgård...
Tydliga återkommande teman

Mötas

● Starta med oss själva - ses oftare
● Regelbundna återkommande träffar
● Föreläsningar
● Kurser - utbud år barn & äldre
● Ex. Bildträffar, Personliga projekt. Utgå
ifrån oss själva: Våra kunskaper &
intressen
● Vandringar (för yngre?) - Björkensdal,
Kyrkan, Byns utveckling
● Naturkultur - Trädkroki
● Hur når vi nya bybor?
●
Och…

Annat och frågor
●Vänort(er)
● Kultur om man inte är med i Tolvan
● Hur ställer vi oss till turism?!
● Vilken målgrupp är viktigast - Bybor?
Icke-bybor?

En plats

● Ett centra - jfr Turistinformation
● Mötesplats som bjuder in till nya
aktiviteter
● Kyrkan är underutnyttjad
● Kulturresor

Mobilitet

Sammanställt av Pernilla Hyllenius Mattisson, delprojektledare för Mobilitet,
pernilla.hyllenius@trivector.se

Nedan följer en sammanställning av de funderingar, förslag och synpunkter på frågor som
rör mobilitet, utan inbördes ordning, som kom fram på mötet 19 maj på Boklunden.
Merparten av förslagen har en koppling till något av de andra delprojekten.
Övergripande input
Möjligheterna att ta sig till, från och inom Torna Hällestad med olika färdsätt, att klara sig
med enbart en, eller ingen bil alls, både som barn, ungdom, yrkesverksam och som
pensionär, är något som berör alla i byn. Idag är bilen en nödvändighet för många
hushåll. Bättre tillgänglighet med olika färdsätt skulle göra Hällestad till en bostadsort som
passar för flera, oavsett ålder, inkomst m m, samtidigt som det ger möjlighet till en mer
hållbar livsstil.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har ett antal förbättringsmöjligheter för att kunna vara ett bra alternativ,
eller komplement till, till resande med bil. Förslag på förbättringar, i dialog med
Skånetrafiken, är:
Utökad service framförallt under morgon och kväll för att underlätta pendling till arbetet,
och på helger.
Utökad bussutbud på sträckan Hällestad-Dalby för att nå bussutbudet i Dalby
Öppna upp ”tom” tur på 161 för passagerare
Se på möjligheten att utöka befintliga linjer, t ex 174 till Torna Hällestad (ev enbart till
Idrottsplatsen om svårt att tidsmässigt hinna genom byn)
Se på möjligheten att förlänga någon av linjerna från Södra Sandby, ev en ringlinje LundDalby-Hällestad-Sandby-Lund, samt även koppla mot busslinjer som går utmed väg 11
Bättre tidspassning av bussar från Dalby till Hällestad på kvällen, så att ev försenad buss
från Lund/Malmö inväntas av bussen till Hällestad
Översyn av beställningstrafiken tider (idag väntetid i Dalby både för anknytning till Lund
och Malmö på helgen)
Mer pålitlig beställningstrafik, funktionen idag upplevs som väldigt bristfällig. Svårt att
komma fram vilket gör att 2 timmarsgränsen ibland överskrids, kan inte lita på att bussen
kommer, om man inte beställt får man inte åka med trots att bussen går

Förbättrad koppling till Dalby
Bättre cykelparkeringsmöjligheter i Dalby för minskad stöldrisk (ramlåsmöjlighet,
cykelboxar etc)
Bättre bilparkeringsmöjligheter i Dalby (nu står många utmed Allégatan och andra
lokalgator i Dalby, inser att detta inte är en uppskattad lösning av boende i Dalby)
Uppstart av egen buss-service i byn, med mindre bussar som matar in till Dalby.
Självkörande bussar som matar in till Dalby
Samåkning
Underlätta samåkning till/från Hällestad genom:
Samåkningsapp (hitta lämplig, skapa grupp, marknadsföra internt i byn)
Lifthållplatser - Översyn av placering av lifthållplatser, lägga till ytterligare någon,
exempelvis vid Hällestadsvägen inne i Dalby, vid hpl Kvarnrännan/Pinnmöllan
Bilpool
Undersöka intresset för, och möjligheterna till, bilpool i byn. Olika diskuterade möjligheter:
Extern bilpool via bilpoolsleverantör
Intern bilpool, undersöka om någon/några bybor vill gå samman och bilda bilpool
Enhetlig utlåningstaxa – vid utlåning av privata bilar inom byn
Cykel
Olika möjligheter för att underlätta cykling till/från och inom byn som diskuterades var:
Belysning utmed spåret till Dalby – fanns både de som var för och emot detta. För: att
göra det med mer attraktivt och tryggt att cykla utmed spåret under dygnets mörka
timmar. Emot: ljusföroreningar.
Bättre anslutning till/från spåret inne i Dalby (upplevs som en otrygg miljö för framförallt
unga cyklister, vet inte hur och var de ska korsa Hällestadsvägen).
Bättre cykelparkering vid busstorget i Dalby
Utrustning för pumpning och enklare cykelservice i byn, t ex tryckluftspump/cykelmek vid
Lanthandeln
Lånecykelsystem
Cykelväg till Södra Sandby
Gångvägar inne i byn
Förbättra gångstråken inom byn, till från Åsvägen, parkeringsytor

Uppmuntra till klippning av häckar som tar gångyta från trottoarer och/eller skymmer
sikten
Parkering vid Lanthandeln
Parkeringsmöjligheterna vid Lanthandeln behöver ses över och förbättras. På helgerna
räcker inte parkeringsytan utanför affären till och bilar står utmed kringliggande gator,
och då främst Sandvägen. Förslag på lösningar är:
Styr bilarna till andra parkeringsytor i byn och gör sista delen av resan till en del av
upplevelsen av byn.
Skylta till befintliga parkeringsytor i byn (t ex vid kyrkan, idrottsplatsen, Gamlegårdsvägen).
Sätt upp gångstråkskartor vid parkeringsplatserna och i Lanthandeln med lämplig
gångväg in i byn från parkeringsytorna
Förbättra/tydliggör gångstråk från parkeringarna till Landhandeln.
Förbättra cykelparkeringsmöjligheterna utanför Lanthandeln
Marknadsföra buss 159 som ett sätt att ta sig till Lanthandeln (är perfekt passning av
bussens ankomsttid och brunchernas starttider).

Näringsliv

Sammanställt av Anders Dellson, delprojektledare för Näringsliv, anders@dellson.com

Information och nätverk om företagare

Efterlystes digitala möjligheter att hitta andra företagare och nätverk i byn. De
företagsfrukostar som redan startat fick positiva omdömen och bidrar till dessa syften.
⇒ FH driver företagarfrukostarna som primärt företagsnätverk i byn. Ev. kan dessa också
kopplas till digitala kanaler för information och nätverk

Nybyggnation för ett heterogenare TH

Framfördes att THFAB (eller andra aktörer) skulle kunna utöka sin verksamhet för att skapa
möjligheter för en mera heterogen befolkning i byn. Framför allt
⇒ Bygga äldreboenden; hyres- eller bostadsrätter
⇒ Köpa eller bygga småhus för uthyrning

Kontorsplatser i byn

Flera företagare signalerar efterfrågan på arbetsplats/er i delat kontor i byn. Både
Lanthandeln och Gamlegård nämndes som idéer på placering. Det handlar både om
permanenta platser och om att tillfälligt kunna ha en arbetsplats.
Nämndes även behovet av bra videokonferensanläggning. Med en sådan kan byborna
resa mindre i jobbet och spendera mera tid i byn.
⇒ FH bör agera för att etablera gemensamma kontorsplatser i byn

Mobiltäckning och bredband

Mobiltäckningen är dålig i delar av byn. Speciellt i ytterområdena, t ex Åkestorp, försvårar
det möjligheten till arbete från hemmet.
Bredbandsutbyggnaden är begränsad i sommarstugeområdena. Framfördes klagomål
på att förbindelsen då och då bryts i LSN:s fibernät i byn
⇒ Kan FH agera för bättre mobilteckning, snabbare bredbandsutbyggnad och bättre kvalitet i
fibernätet?

Regementet och övningsfältet

Nytt försvarsbeslut kommer att innebära ökad militär övningsaktivitet. Detta påverkar byn
inkl. näringsidkare på flera sätt. Redan vid storövning nästa år får KC Ranch problem med
att utrymma sina kor
Viktig kontakt på P7 är Alexander Linde, chef för övningarna, som bor vid Tvedöra.
⇒ FH bör anstränga sig att etablera relation med P7

Hästnäringen

Det finns en hel del näringslivsidkare inom hästnäringen kring byn, både inom rekreation,
avel och terapi. De förefaller inte vara organiserade eller ha mycket kontakt med

varandra. Diskuterades bl a möjligheter till ökad hästturistm, inventering av antalet hästar
kring byn, gödselhantering – kanske lokal energi?, att etablera en utflykts-/fikaplats en bit
från byn för både ryttare, cyklister och andra.
⇒ FH bör skapa kontakter med hästnäringen kring byn

Övriga frågor – delvis för andra delprojekt
Turism

Efterlystes fler möjligheter till övernattning i byn för t ex konferenser

Förbifart TH

Den nord-sydliga förbifarten öster om byn som finns i översiktsplanen engagerar. I
huvudsak är folk positiva att slippa stora transporter i kurvorna på Tvedöravägen.
Påtalades också att utfarten vid kyrkans parkering har skymd sikt

Bidrag som företag kan söka

Efterlystes kunskap om och kompetens att söka olika typer av bidrag till företag

Odlingslotter

Finns ev möjlighet till mindre lokal ekonomi kring odlingslotter vid THIF-dammen

Gemensamma energilösningar

Diskuterades möjligheter till bygemensamma energilösningar, t ex att ta byn ”off-grid”
genom vindkraft plus batterikapacitet, en större solcellsanläggning, eller gemensamma
elupphandlingar.

Matland

Sammanställt av Torbjörn Malder, delprojektledare för Matlandet, torbjorn.malder@telia.com eller
telefon 0703-506 306

Nedan följer en sammanställning av de funderingar, förslag och synpunkter på frågor som
rör matlandet, utan inbördes rangordning, som kom fram på mötet 19 maj på Boklunden.
Några av förslagen har en koppling till något av de andra delprojekten.
Initiativet skall gynna alla verksamheter i vårt närområde som kan omfattas av detta
uttryck, såsom produktion, odling, distribution, tillagning, servering, etc.
Vi strävar efter att sätta in vårt arbete i en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
kontext.
Många förslag går såklart att hitta olika ingångar till, men jag har samlat innehållet under
några rubriker enligt nedan.
Matkultur
Förmedla denna till varandra genom nätverk;
Det finns ett intresse av att få ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos boende
i byn. Hur får vi till detta på ett bra vis?
Gemensamma forum, föreläsningar, studiecirklar och matlagningskurser;
Under samtalen kom det fram konkreta önskemål kring gemensamma aktiviteter, enligt
ovan. Det finns också ett intresse av att dela recept för att ta del av hur man kan ta vara
på de råvaror som finns att tillgå.
Lokaler som nämndes i sammanhanget var lanthandeln (kvällar med kocken), Tolvan
med sin fina miljö, skolan (om möjligt) där det finns ett kök och också THIF:s lokaler för
aktiviteter som kan funka där.
Här lyftes också barnens intresse och behov att få se, uppleva och vara med om t ex
odling från ”ax till limpa”.
Vi får med detta till ett lärande nätverk.
Kokbok – Matarv Torna Hällestad;
Tanken kring möjligheter en ”kokbok” väcktes, där allt från plats, miljö, personer, råvaror
och recept skulle kunna skapa en intressant och användbar bok.
Infrastruktur
Gemensam utrustning;
Redan idag finns det odling och produktion av allt från getmjölk till honung och frukt och
grönt. Alla har dock inte tillgång till all utrustning utan söker vägar att kunna få dela eller
på annat vis få tillgång till den utrustning man behöver.

Tillgång till kunskap och erfarenheter;
I detta ges också ytterligare tillgång till värdefull kompetens i den samverkan som skulle
kunna utvecklas.
Odlingslotter;
Intresse för att kunna odla småskaligt för egen del och/eller odlingar med möjlighet till
självplock förmedlades från ett flertal.
Genom nära samarbeten enligt ovan kan värdet öka för var och en samtidigt som det
gemensamma värdet ökar.
Minska svinnet av livsmedel
Frukt och grönt;
Vi har odlare i byn som skördar mer frukt och grönt än man har behov av själva. Här finns
det ett intresse av att ta tillvara på skörden bättre. En möjlighet att utveckla en metod för
hur tillgängliggöra överskottet så att det kan nå de som skulle värdera detta i sina hushåll!
Naturens gåvor i form av viltkött och örter;
Vi har boende som i perioder har tillgång till såväl vilt som ”tamt” kött. Hur tillgängliggöra
detta?
Lanthandeln – ett centrum för kunskap och nätverk
Matguide Torna Hällestad;
Lanthandel är mycket uppskattad som den naturliga mötesplats som den utvecklats till.
Den bidrar till byns attraktion. Här möts boende och besökare som kommer till byn och
lanthandeln för att uppleva och tillgodogöra sig det erbjudande som bjuds i form av dess
natur, kultur och kulinariska utbud.
Lanthandel skulle kunna utvecklas till att bli det naturliga navet/centrum för kunskap,
erfarenhet och nätverk. På så vis hjälpa eldsjälar att komma igång och komma vidare,
genom att bidra i processen för att omsätta idéer till konkreta planer framåt.
Ett ätbart Torna Hällestad
En vision som uttalades var att i ökad utsträckning plantera träd och växter som ger
ätbara frukter.
Naturbussen
Uppmuntra och ta tillvara på det faktum att detta färdmedel står till buds för att komma
till Torna Hällestad och dess omgivningar.
Hur skulle byn kunna erbjuda de resande att få uppleva det vi har att erbjuda på ett
hållbart vis.
Ett ”stickspår”

I ett av samtalen framkom möjlighet att ha en studiecirkel eller liknande där tema skulle
kunna omfatta allt från sömnad till vävning. I en tid då allt större fokus läggs på att
tillgängliggöra, laga och förlänga livstiden på våra textilier i olika former.
Finns det vidare tankar, förslag eller idéer eller om det är något som är missat eller
missuppfattat – hör av dig! torbjorn.malder@telia.com eller telefon 0703-506 306

Natur

Sammanställt av Andreas Malmqvist, delprojektledare för Natur,
andreas.malmqvist@naturcentrum.se

Jag vill inleda med att tacka alla som medverkade och på olika sätt bidrog till en så bra
dag på Boklunden den 19 maj – stort tack alla! Nedan följer en sammanställning av era
lämnade funderingar och synpunkter (Delprojekt Natur) från mötet utan någon inbördes
ordning. Dessa är antecknade under mötet men det finns en risk att jag missat eller
missuppfattat något – hör gärna av er då. Där det funnits tydliga kopplingar till något av
de andra delprojekten har jag noterat det inom parentes – här kan så klart också finns
någon miss...
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Styrning av besökare i naturen genom markerade leder eller kartor kan hjälpa till
att minska slitage på känsliga platser.
Bättre underhåll av spåret. (Mobilitet)
Bättre underhåll av spänger, stättor, grindar.
Böcker, appar och liknande med information om fauna och flora kan höja
naturupplevelserna.
Kartor eller informationsguider skulle vara värdefull hjälp för att hitta exempelvis
särskilt fina platser för fjärilar, växter eller fåglar.
Guidade vandringar vore önskvärt.
Marknadsföring av den fina naturen och koppla detta till andra verksamheter som
ex affären. (Matland, Näringsliv)
Vindskydd för övernattning.
Platser för vattenpåfyllning till besökare.
Karta med ”lokala” stigar/leder, ridleder – inte de mer välkända i första hand.
(Mobilitet)
Uppmärksamma naturen i samband med andra händelser i byn som exempelvis
midsommarfirandet.
Förbättra information kring skötseln i reservaten.
Information/utbyte med den ekologiska stationen vid Stensoffan. Vad gör de där?
Ytterligare informationsskyltar om naturen.
Naturen är viktig men det måste även finnas utrymme för andra verksamheter.
(Näringsliv, Fastighet och exploatering)
Utegym i naturfint läge. (Idrott och Fritid)
Hur påverkas den öka militära verksamheten tillgänglighet och natur?
Fler övergångar/genomgångar där det finns staket/stängsel för ökat tillgänglighet.
(Mobilitet)
Andra lösningar än stättor – svårt att ta sig över ibland, särskilt med hund.
Naturen som avstressande plats – kan utvecklas!
Vill kunna ha hunden lös. Konceptet ”Hundskog” (Hundskov i Danmark – mer
utvecklat där), en inhägnad där hundar kan springa lösa, kan kanske vara en
möjlighet?
Ridning – jobba vidare för att hitta bra lösningar för att undvika konflikter.
Exploatering och utveckling i Hällestad måste ske på ett natursmart sätt. (Fastighet
och exploatering)
”Getvandringar” - vandring tillsammans med getter – var kan detta fungera?
Cykelmöjlighet till Skrylle.

•
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Naturturism lokalt men även med besökare från övriga Skåne, Sverige, Norden,
övriga Europa… Ekoturism? (Matland, Näringsliv)
Naturen är viktig för rekreation i alla former, från lugna promenader till artnörderi!
Om det fler besökare i naturen vore det bra med tillgång till och information om
toalett, logi, mat.
Naturen ska vara tillgänglig för alla – även de som inte kan ta sig så långt.
Tillgänglighetsanpassning.
Tydligare information om var man kan gå med hunden lös.
Mindfullness-vandringar i naturen.
Viktigt att få barnen att upptäcka och lära känna naturen. (Barn och Skola)
Skapa en Entré till Skrylle från Hällestad.
Marknadsföring av vår natur.
Naturhyrcykel! (Näringsliv, Idrott och Fritid)
Snitslad slinga för mountainbike. (Idrott och Fritid)
Information om Skåneleden – vad är på gång?
Aktiviteter kopplade till Naturbussens tidtabell.
Utveckla Geocaching.
Information om ”Vett & Etikett” i naturen.
Invasiva/främmande arter kan påverka vår natur. Informera lokalt om dessa.
Lupiner på kaninlandet.
Råkorna har blivit fler inne i byn – upplevs som sanitär olägenhet.

Bebyggelse och tillväxt
Sammanställt av Ola Mattisson, ola.mattisson@fek.lu.se.
Delprojektledare inom delprojekt bebyggelse och tillväxt, Niklas Ernulf, privat@ernulf.se.

Nedan följer en sammanställning av de funderingar, förslag och synpunkter på frågor som
rör bebyggelse och tillväxt som kom fram på mötet 19 maj på Boklunden. Det finns ingen
inbördes ordning mellan punkterna. Merparten av förslagen har en koppling till ett eller
flera andra delprojekt.

Tillväxt i lagom takt

Det är bra om Hällestad växer och vi blir fler som bor här. Dock får det inte gå för snabbt.
En historisk uppgift som presenterades var att byn växt med 1-2 hus (familj) årligen vilket
ansågs lagom. En annan åsikt var att 3-4 årligen kunde vara bra medan andra kunde
tänka sig ytterligare något hus. Dock fanns samsyn om att det inte bör gå fotare än så.
Byns känsla och karaktär får inte förändras. Det är viktigt att dagis, skola och andra
funktioner har chans att hänga med i volymförändringarna. Med undantag för någon
enstaka individ sade sig alla önska en viss tillväxt.
Det nyligen tagna försvarsbeslutet innebär ökad militär aktivitet på Revingehed som utgår
en avgörande gräns mot byn. Vad betyder det för byn? Blir det då omöjligt att prata
med försvaret om att få tillgång till ytor där? Eller innebär en ökad aktivitet där en
möjlighet för oss i byn?

Boende för alla åldrar

Vi behöver ha fler typer av bostäder i Hällestad. Nu finns det mestadels stora hur för
barnfamiljer. Var bor man när barnen flyttat ut? När man som äldre vill ha mer hjälp och
stöd med saker? Ett större utbud av bostadsformer ökar rörligheten och attraktiviteten i
byn. Dels kan man bo kvar, dels skapar det en rotation bland bostäder som gör att de
kan nyttjas bättre.
Det får gärna byggas fler typer av bostäder, och det är också önskvärt med hyresrätter
(kan bidra till mångfald i byn).

Bevara den öppna känslan

Hällestad är en öppen inbjudande by. Om vi planerar för fler hus och annat ska det
baseras på ”öppna lösningar”. Vi undviker helst grindar, höga staket och ”privat”-skyltar
som begränsar rörligheten. Det är uppskattat med stigar och passager i byn.
Bebyggelsen ska bevara bykänslan och då bygger man ”lågt”. Inga höghus och inga
större komplex.

Behov av detaljplaner

Det behöver förberedas och utvecklas mer tankar kring planering generellt och formella
detaljplaner. Vill man bygga något nu är det mycket som takar emot då det är svårt,
tidskrävande och osäkert. En mer samlad syn på vad som gäller vore önskvärt.
Samma önskemål om tydlighet behövs avseende tomter utanför byn. Är det önskvärt att
det styckas av och byggs på marken runt byn? Vad gäller?

Lokal energiproduktion

Det fanns ett stort intresse för lokal energiproduktion på olika sätt och i olika former. Kan
byn bli mindre beroende av el utifrån? Kan vi nyttja bättre energikällor tillsammans?
Solpaneler? Vindkraft? Kan vi gå helt off-grid och klara oss själva lokalt?

Se över trafiksituationen

Vi behöver se över hur man rör sig i byn. Trottoarer, passager etc. Det är öppet och bra
men i vissa fall farligt, t ex runt skolan.

Andra intressanta idéer
•
•
•
•
•

Vi behöver jobba på att skaffa oss en relation till, och en röst hos, kommunen. Mer
kraft kan ägnas åt detta så vi får mer inflytande om sånt som berör oss.
Kan Gamlegård nyttjas bättre om det säljs?
Skrivaremöllan – kan vi nyttja den?
Tvedöra-sjön? Den måste vi ”ta tillbaka”
Vitalisering av idrottsplatsen. Kanske en kombihall.

Idrott och fritid

Sammanställt av Erling Mårtensson, delprojektledare Idrott och Fritid,
erling.martensson@gmail.com alt 0706577418.

Del 1 - Förmiddag

•
•
•
•

•
•
•

•

Yoga. Ny falang inom THIF? Lokal? THIF, Boklunden eller annan?
Luftskytte. Skytteföreningen söker ny lokal för luftskytte då dagens lokal på Bollhuset
i Lund är undermålig. Viktig aktivitet för ungdomar. Kräver endast ca 13 meter i
längd. Låter inte.
Stolpar. Information för promenerande inom olika ämnen såsom natur, historia och
barnlek. Ponnyklubb. Enklare ingång för ridning även om man inte kan eller vill ha
egen häst.
Pump Track. Lånecykel för att fler ska kunna prova. Vem äger och underhåller?
Picnic/grillplats. Finns som förslag inom THIF redan.
Promenadrutter. Göra promenaden mer spännande. Märka ut och digitalisera
med QR-kod på stolpar.
Linedance. Zumba. Kulturskolan för teater. På Boklunden? Soptunnor. Bättre
hantering av skräp runt byn.
Utegym. För alla åldrar. Motorikbana för småbarn. Idrottshall.
Mer uppmärkta rutter. För att rida, cykla och promenera.

•
•

Hundskog. Ett inhägnat skogsområde där hundar kan socialiseras naturligt.
Hundträning och hundkörkort.
Ordningsregler. I takt med utökad verksamhet behövs tydligare regler för ömsesidig
respekt och nytta.

Del 2 - Eftermiddag

Allaktivitetshus “multi-hall”. Ett centrum i byn för många olika aktiviteter som lämpligen
placeras vid THIF. Kan göras i 2 etapper där etapp 1 är omklädningsrum, kiosk och förråd
men endast en planering för en intilliggande hall. I etapp 2 byggs sen själva hallen.
Använd modern teknik såsom solpaneler för lägre driftskostnad.
Aktiviteter för multi-hallen:
• Pinging
• Tennis
• Yoga
• Dans
• E-sport (datorspel)
• Kulturverksamhet via kulturskolan
• Makerspace för att skapa och laga
• Natur och vetenskap
• Göra Hällestad till en filial för Skrylle. Övrigt:
• Klätterställing
• Motorikbana
• Ponnyklubb
Sätta upp ett ungdomsting för att aktivt samla in synpunkter från ungdomarna och barn i
byn
Alla förslag och synpunkter tas tacksamt emot. Maila i så fall
erling.martensson@gmail.com alt 0706577418.

Barn och Ungdom

Sammanställt av Maya Berdette, delprojektledare för Barn och Ungdom,
m.berdette@gmail.com

SAMMANFATTNING förmiddag
♡ Lekplatsen - säkerhet och underhåll

♡ Samlingsplats barn och ungdom fritid (alla åldrar och aktiviteter)
♡ Mångfald kring aktiviteter

* Kulturskolefilial
* Ponnyklubb
* Frikopplade friluftsdagar
* Cykelvägar & promenadstigar
* Tillvarata naturen
♡ Generationsväxling
* Mentorskap & faddersystem
* Fortlevnad av nyckelroller
♡ Utbyten för ökad heterogenitet
♡ Öppna träffar varannan vecka
FÖRMIDDAG
Barn på mellan- och högstadiet
Bra med förflyttning
Vidga kompiskretsen
Utöka m. 7 hus/år
Proaktivt kring utvidgning av skolan
Viktigt att tänka till redan nu
~

Fritidsutbud
fånga upp bortom fotboll och pumpfrack
föräldrar och kommun

~
Fritidslokal för äldre barn

Lekplats
(känns inte rätt att byn ska ha det ansvaret
gedigna säkerhetskrav.
bör läggas på lekplatsen.)
~
Lekplatsen!
Börjar förfalla.
Göras rolig för flera åldrar.
Skatebanan —> håliga byxor.
~
Saknas kontaktytor och aktiviteter för mellanstadie- och högstadieelever
(för att inte fastna hemma vid datorn)
~
Temadag på skolan
tema: yrken
(Tips: Transfer)

Utbyten med barn och skolor i andra miljöer
Kulturutbyten
(Homogen population nu!)
~
Jobbmöjlighet i Lanthandeln.
~
Nära naturen, lätt att komma ut.
Önskar: cykelvägar ut i naturen.
Kul med lekplatsen.
Önskar: hinderbana (ungefär som Skrylle).
Önskar: göra om Mejeriet till mellanstadieskola.

Skolan: lärarna är snälla
Önskar: gräs! skolgården och kombiplanen, asfalt; skador!
~
Mejeriet: kombinera mellanstadieskola och fritidsaktivitet
dra en väg bakvägen (cykelväg), slippa gå längs vägen
Organiserade trädklättringar
Fria friluftsdagar, frikopplat från skolan
Ta vara på naturen
~
Behov: Kulturskolefilial
Lagen om valfrihet antagen i Lund
Starta upp verksamhet i Torna Hällestad
Presentera elevunderlag och lokal
(tidigare rytmik, blockflöjt och piano)
Det behövs info kring vad som finns tillgängligt i nuläget
Samla önskemål kring aktiviteter
~
Skrivskola/skrivträffar
~
Stigar med info
~
Generationsväxling
Vem tar över nyckelrollerna sen?
Mentorskap
Faddersystem
Få med de nya generationerna!

Se barnen träda fram
~
Lekplatsen
Göra den fräsch och säker

Rustas upp och bevaras
~
Aktivitetshus
Hall som kan användas
sommar och vinter
för yngre och äldre
(istället för långa transporter)
~
Behov: inackorderingsmöjlighet för barns hästar
Idé: starta en liten ponnyklubb
Socialt och ekonomiskt integrerande
Sugen på att dra igång det!
Tillvarata hästkunskapen; göra det säkert och tillgängligt.
Undersöka intresse
Finna lämplig plats
Startkapital —> iordningställande av ändamålsenlig lokal
~
(Jurtorna?)
~
EFTERMIDDAG

Fler aktiviteter i byn
Utökad buss här
~
Elcykelpool
Elspark

Autonom elbuss
Dalby <-> Hällestad
~
Fråga Skånetrafiken

Vad ska till för att få utökade turer?
~
Barns fritid
fler aktiviteter här (istället för att skjutsa)
hästsport
musikaktiviteter (fritt val kring musik/kultur)
fotboll
undersöka intresse för övriga aktiviteter
~
Ungdomar utanför skolor och idrottsföreningar
~
Inte attraktivt för ungdomar i byn
behov och önskemål
* bussar året om! (159 även vinterhalvår)
* kontakt/tätare kommunikation med Dalby
~
Kultur- och fritidsförvaltning
Ungdomsting
~
Fredagar 14.30
Whiteboard i Lanthandeln
Bra plats att möta ungdomar
~
Idrottslektioner skola
~
Byahuset i S. Sandby
~
Cykeluthyrning
boxning
badminton
dans

gymnastik
yoga
~
Tennisträning
gratis under sommaren
barn upp till 12 år
Henrik
~
Nina
Teater
Scensommar och Scenhöst
~
Lekplatsen
Klätterställning (även för yngre barn)

~
Hur bygga/erbjuda/uppmuntra community även för dem som inte idrottar?
E-sport, LAN, etc.?
~
Nyanlända
Utomhusaktiviteter och natur
~
Motorikbana
Utegym
Plats där barnen kan leka själva och
vuxna kan göra egna aktiviteter
Tirups Örtagård
Allaktivitetshus
iordningställande
drift
Idrottsplatsen

Maker Space
~
Hällestadsguider
Mottagningsverksamhet
(för skolor, fritids, föreningar och andra)
Buss som hämtar
Pedagogiskt material
~
Barnomsorg!
Vad gäller?
Vilka tider är det tillgängligt?
Hur fungerar det för dem som har behov av omsorg vid andra tidpunkter?
~
Allaktivitetshus!!!
Ökad valmöjlighet kring aktiviteter i byn

Hållbarhetscentrum
jmf. Naturum

Science
Företag
Idrott
Inkubator
(Leka ihop med sina respektive aktiviteter)

Koppla till
natur
THIF
skola
skytteföreningen

Daglig nytta!

Näringslivsutveckling
Ekonomisk bärkraft
~
Öppen träff varannan vecka framöver.

