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Bakgrund och målsättning

Byn Torna Hällestad ligger i en av Sveriges artrikaste trakter. I norr, väster och söder finns
gamla bokskogar och betesmarker med lång kontinuitet medan Revingefältet med sina
betade, sandiga marker breder ut sig i öster. Här ligger även Krankesjön, en fin och värdefull
fågelsjö. På gångavstånd finns åtminstone åtta naturreservat med varierad natur och med
många besökare. Det finns även flera leder och motionsslingor där vissa ansluter till Skylle,
Lunds största natur- och friluftsområde. Utmärkande för trakten i och kring Torna Hällestad är
den mycket artrika insektsfaunan med nationallt hotade solitära bin, skalbaggar och fjärilar.
Det finns också en mycket artrik kärlväxtflora och viktiga fågelmiljöer. Kring torna Hällestad
finns också Europas största bestånd av vresbokar, en säregen variant av vår vanliga bok.
Närheten till spännande och varierad natur har gjort att många som idag bor i byn har ett
tydligt förhållande till naturen. I byn bor många stort naturintresse och omgivningarna är
välbesökta av såväl fågelskådare som insekts- och växtfantaster. Naturen utnyttjas också i
stor utsträckning för motion och annan rekreation. Besökarna kommer inte bara från byn utan
upptagningsområdet med besökare till naturen sträcker sig betydligt längre än så. Det finns
även många som har ett stort intresse för trädgårdar vilket bidrar till den biologiska
mångfalden inne i byn.
Sammanfattningsvis finns en mycket värdefull natur i och kring Torna Hällestad och många
som använder den på olika sätt. Tillgängligheten är i de allra flesta fall god med många
stigar och leder. Vissa stättor eller andra passager kan dock vara svåra för äldre och i vissa
fall för hundägare att använda. De senaste åren har antalet besökare i naturen ökat vilket
kan ge både positiva och negativa följder. Det är positivt att fler upptäcker naturen som en
värdefull resurs men samtidigt kan de leda till negativt slitage som påverkar flora och fauna.
Ambitionen och målsättningen med detta delprojekt har varit flera men bland annat
följande:
-

Lyfta och sprida kunskap och engagemang kring den värdefulla natur som finns kring
byn.
Producera vägledningar/guider till naturområden. Dessa ska bland annat kunna
användas av förskolor och skolor.
Sammanställa bybornas tankar kring hur de ser på naturen kring Torna Hällestad och
ta fram förslag på hur vi kan tillgängliggöra och utveckla naturen och den biologiska
mångfalden kring byn.
Ta fram en översikt kring Grön infrastruktur och Ekosystemtjänster i Torna Hällestad som
kan ligga till grund för ett fortsatt engagemang i dessa frågor.

Aktiviteter, möten, rapporter
Stormöte 2019

Efter en inledande planering och information i olika medier genomfördes i maj 2019 ett
stormöte där samtliga delprojekt medverkade och där ett stort antal intresserade bybor var
på plats. Mötet förlades i två pass, ett på förmiddag och ett på eftermiddag, för att så
många som möjligt skulle kunna närvara. Efter en inledande presentation av delprojektet
blev de ”rundabord-samtal” där alla tänkbara frågor kring naturen och alla dess koppling
ventilerades. Detta resulterade i en omfattande lista med olika synpunkter kring naturen och
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ett flertal förslag på vad som kan utvecklas och förbättras. Flera av synpunkterna gränsar till
andra del projektet och dessa har då kommunicerats vidare internat inom projektet. Efter
stormötet skapades en mailgrupp med cirka 20 intresserade bybor för att förmedla en
sammanställning från bymötet och få synpunkter på den samt för vidare kommunikation.
Nedan presenteras en sammanställd bruttolista med de synpunkter och funderingar som kom
fram under stormötet 2019:
-

Styrning av besökare i naturen genom markerade leder eller kartor kan hjälpa till att minska
slitage på känsliga platser.
Bättre underhåll av spåret.
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.
Vindskydd för övernattning.
Platser för vattenpåfyllning till besökare.
Karta med ”lokala” stigar/leder, ridleder – inte de mer välkända i första hand.
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.
Ytterligare informationsskyltar om naturen.
Naturen är viktig men det måste även finnas utrymme för andra verksamheter.
Utegym i naturfint läge.
Hur påverkas den öka militära verksamheten tillgänglighet och natur?
Fler övergångar/genomgångar där det finns staket/stängsel för ökat tillgänglighet.
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.
”Getvandringar” - vandring tillsammans med getter – var kan detta fungera?
Cykelmöjlighet till Skrylle.
Naturturism lokalt men även med besökare från övriga Skåne, Sverige, Norden, övriga Europa…
Ekoturism?
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.
Skapa en Entré till Skrylle från Hällestad.
Marknadsföring av vår natur.
Naturhyrcykel!
Snitslad slinga för mountainbike.
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.
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Ett stormöte hölls även den 3 oktober där en sammanställning presenterades för respektive
delprojekt och ytterligare diskussioner och samtal med bybor genomfördes.
Delprojektledaren för delprojekt Natur kunde dock inte medverka på grund av sjukdom. En
sammaställing fanns dock till hands som presenterades med hjälp av övriga i projektet.

Enkät

En gemensam enkät till byborna togs fram inom projektet för ytterligare fördjupning kring vissa
frågor som diskuterats under stormötet. Via enkäten kunde även de som inte kunnat vara
med på stormötet involveras.
I enkäten fanns följande påståendet: ”Naturen i och omkring Torna Hällestad är en starkt
bidragande orsak till att jag bor i Torna Hällestad”. Svaren fördelade sig enligt följande (96
svarande):
Instämmer inte alls: 0%
Instämmer inte: 2%
Varken eller:1 %
Instämmer: 11%
Instämmer helt: 85%
Resultatet visar att naturen är mycket viktig för många invånare i Torna Hällestad. Hela 96%
av de svarande eller instämmer eller instämmer helt med påståendet.
I enkäten fanns även följande förslag som rör delprojektet Natur (vissa förslag mer kopplat till
fysisk miljö). De 5 nedersta förslagen är de med tydligast koppling till delprojekt Natur.
Hur vill du att byn utvecklas avseende natur och den fysiska miljön? Studera de olika
förslagen nedan, välj ut de 3 mest viktiga förslagen och rangordna dem i en skala från 1
(högst prioritet av de 3) till 3 (lägst prioritet bland de 3).

Enkäten visar att det är främst tillgång till information om natur som efterfrågas bland de
frågor som rör delprojekt Natur.
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Övriga möten och övrig kommunikation

En underhandskommunikation har hållits under projektets hela gång genom frågor och
diskussioner med byinvånare, dock inget organiserat. Planer till ytterligare möten fanns under
våren 2020 men fick läggas på is på grund av Corona. Det har även funnits en tät
kommunikation med övriga delprojekt och framför allt med delprojekt Idrott och fritid där
flera beröringspunkter funnits.
Mer organiserade möten/kommunikation har hållits med kommunrepresentanter enligt
nedan där följande diskuterats som möjliga fortsättningsprojekt i någon form:
-

-

Kommunikation med kommunekolog Anna Helgeson och naturvårdsbiolog Peter
Johnsen kring utveckling av gröna korridorer utmed spåret mellan Torna Hällestad och
Dalby, kombinera ridvägar och naturvård i naturreservatet Kaninlandet, skyltning till
motionsslingor och naturområden.
Fysiskt möte i Torna Hällestad med friluftslivssamordnare Magnus Eckeskog,
naturvägledare Marie Sager (båda lunds kommun) kring utveckling av friluftsliv och
naturupplevelser i Torna Hällestad.
Kommuniaktion med Maria Sjögren Utvecklingssamordnare Lunds kommun, kring
arbete mot invasiva arter som möjligt projekt i Torna Hällestad.

Under 2020 presenterade Lunds kommun ”Förslag friluftsplan för Lunds kommun”. Delprojekt
Natur och delprojekt Idrott och fritid har läst och svarat på remissen för projektets räkning och
beaktat de synpunkter som tidigare kommit fram inom projektet Fokus Hällestad.
En rapport som beskriver grön infrastruktur och ekosystemtjänster har tagits fram. Rapporten
är en introduktion till grön infrastruktur och ekosystemtjänster med fokus på Torna Hällestad.
Förhoppningen är att den ska kunna ge en ökad förståelse kring dessa frågor samt kunna
fungera som ett underlag vid ett fortsatt arbete där dessa frågor berörs. I rapporten
presenteras viktiga naturmiljöer i och kring byn med exempel på ekosystemtjänster som de
bidrar med. Rapporten. Avslutas med ett urval av möjliga åtgärder och projekt för att
utveckla och stärka den gröna infrastrukturen kring byn.
Vägledningar/guider har tagits fram för två naturområden nära byn i Torna Hällestad. Tanken
är att de ska kunna fungera som pedagogiskt stöd i samband med uteklassrum eller liknande
för förskola och skola. Förhoppningen är att de även ska kunna fungera som vägledning för
andra besökare till områdena, både bybor men också besökare utifrån. Vägledningarna
beskriver naturområdena, det biologiska värden och egenheter, tillgänglighet via buss,
parkeringsmöjligheter mm. Områdena presenteras med översiktskarta samt flera foton.

Resultat

Ett stort antal personer i Torna Hällestad har på något sätt engagerat sig i de frågor som rör
delprojekt Natur. Vid samtliga presentationer har den mycket värdefulla natur som finns i och
kring byn lyfts fram vilket förhoppningsvis bidragit till en ökad medvetenhet och engagemang
kring naturen värde hos byborna. Arbetet har även resulterat i vägledningarna/guider för två
naturområden. I dessa finns tillgänglig information för ett brett spektrum av besökare.
Resultatet från stormöten med synpunkter från många bybor har är ett mycket viktigt
demokratiskt underlag för fortsatt arbete. Många förslag till potentiella projekt har
framkommit.
Kommunikationen mellan delprojekten har inneburit en ökad förståelse för de många
beröringsfrågor som finns. Det är en värdefullt vid ett fortsatt utvecklingsarbete i byn.
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Den genomförda enkäten visar att naturen är mycket viktig för invånarna i Torna Hällestad.
Detta betyder att naturen och dess värden behöver ha en stor tyng vid en fortsatt planering
och utveckling i byn.
Delprojektet har resulterat i en rapport om grön infrastruktur och ekosystemtjänster med fokus
på Torna Hällestad som förhoppningsvis kan vara som ett värdefullt underlag vid ett fortsatt
arbete där dessa frågor berörs.
Kontakter med kommunen har gjort att vissa synpunkter och funderingar från stormöten
kunnat inledas och förhoppningsvis utvecklas till genomförda projekt.

Fortsatt arbete

Det viktigaste är sannolikt att upprätthålla ett engagemang och att skapa en
plattform/organisation inom vilken dessa frågor kan drivas vidare. Det finns goda
förutsättningar eftersom det redan idag finns ett stort engagemang kring dessa och
angränsande frågor. Genom att utgå från den lista som framkom efter stormötet 2019 finns
en bra grund för fortsatta utveckling. Listan bör ses som en bruttolista som vid behov
utökas/revideras.
En fortsatta god kommunikation med kommunen och organisationer samt även Länsstyrelsen
i vissa fall är sannolikt nödvändigt
för att komma framåt på ett bra sätt.
Det finns redan idag ett antal förslag som kommit en bit på vägen och som möjligen kan
utvecklas till mer aktiva projekt. Dessa är i dagsläget följande:
-

-

Invasiva/främmande arter kan påverka vår natur. Informera och arbeta lokalt med
denna fråga. Blomsterlupin och kanadensiskt gullris finns spridda i byn och även i
reservat. Kontakt har tagit med kommunen.
Förbättra den gröna infrastrukturen. Sköta igenväxande mark, exempelvis via slåtter
eller utökat bete, för att öka blomrikedom och biologisk mångfald. Kontakt har tagit
med kommunen om möjligheten att göra detta längs med någon del av spåret
mellan Torna Hällestad och Dalby.
Kombinera ridvägar och naturvård i naturreservatet Kaninlandet. Kontakt har tagit
med kommunen.
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Slutrapport delprojekt Kultur
Jonas Morän

Delprojekt Kultur
Målsättning – Ambitioner och Intentioner

I linje med målsättningen för hela projektet ville jag formulera en vision för Torna Hällestad
inom kulturområdet, som grundar sig i nuvarande situation 1 och som även är väl förankrad i
bybornas önskemål och ambitioner – både i rollen som kulturproducenter och
kulturkonsumenter.
Jag ville göra en inventering av nuvarande utbud och aktiviteter, skapa en dialog med
bybor och vara en objektiv kanal för att ta emot och dokumentera önskemål, åsikter och
behov.
Min ambition var att i slutet av projektet kunna göra en sammanfattande bild av kulturlivet i
byn och belysa eventuella resursbrister, önskemål och/eller utvecklingsmöjligheter.

Genomförande – Vad har hänt?

Under våren 2019 gjordes ett upprop till ett uppstartsmöte via olika kanaler – dels som inlägg
på flera sidor på Facebook med fokus på Torna Hällestad och dels genom mailutskick till
Kulturhusföreningen Tolvans medlemmar. Avsikten med uppropet var att kommunicera våra
ambitioner och nå ut brett till både kulturproducenter och kulturkonsumenter. Vi använde
arbetstemat som vi tidigt i Fokus Hällestad-projektet enats om, dvs “hur gör vi Torna Hällestad
till en hållbar, heterogen och attraktiv plats att leva på”?
Uppropet resulterade i att 10 personer anmälde sitt intresse att vara med i ett uppstartsmöte
den 9:e maj 2019. När mötet genomfördes var det tyvärr flera som fick förhinder och det vara
bara en person som kom.
Alla som hade fått förhinder och många fler än så kom dock på hela projektets stora Bymöte,
en heldag på Boklunden den 19:e maj 2019. I två pass, förmiddag och eftermiddag, höll vi ett
välbesökt öppet hus och respektive delprojekt presenterade sig och sina ambitioner. Vi bjöd
även in till spontana rundabordsdiskussioner för att få in allmänna tips och idéer.
Efter bymötet sammanfattade jag de uppslag som kommit in gällande kulturen i byn i två
huvudsakliga teman samt ytterligare några fristående idéer.

Jag använder begreppen byn, bybor etc i en vidare mening, ungefär Torna Hällestad med
omgivningar

1
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Att mötas

En plats

Övrigt

Behov att ses oftare

Ett centra – jfr turistinformation

Vänorter

Hur når vi nya bybor

Kyrkan är underutnyttjad

Hur ställer vi oss till turism?

Regelbundna träffar

Mötesplats som bjuder in till nya
aktiviteter

Vilken målgrupp är viktigast –
bybor eller icke bybor?

Föreläsningar – utgå från oss
själva
Vandringar – för yngre?

Kultur om man inte är med i
Tolvan

Naturkultur – trädkroki
Kulturresor

Efter sommaren genomfördes ytterligare två möten specifikt för kulturprojektet och även om
många var intresserade och kom med ideér var det få deltagare på själva mötena.
Gemensamt i huvudprojektet arbetade vi fram en enkät för att utöver den kvalitativa input vi
fått i möten och diskussioner även få tillgång till kvantitativa svar, och vi ville även nå ut till
ännu fler bybor (än de som deltagit på våra möten).
Enkäten genomfördes under våren 2020 och för kulturområdet användes följande definition
och frågor:
Nedan följer några frågor om kultur. "Kultur" utgör i detta sammanhang ett brett
begrepp som innefattar t.ex. (men inte enbart), musik, teater, litteratur, måleri,
skulptur, konsthantverk, slöjd, formgivning. Även alla yttringar som t.ex. utställningar,
föreställningar, föreläsningar, aktiva kulturarbetare, försäljning, möjlighet att själv
prova på, etc
Matris med ”Instämmer helt till Instämmer inte alls” med 5 nivåer
1. Naturen i, och omkring, Torna Hällestad är en starkt bidragande orsak till att
jag bor i Torna Hällestad?
2. Kultur ska vara en central del av vad som definierar Torna Hällestad.
3. Jag tar del av kulturutbudet i Torna Hällestad.
4. Det finns ett kulturutbud som passar mig i Torna Hällestad.
5. Det finns ett kulturutbud som passar barn i Torna Hällestad.
6. Det finns ett kulturutbud som passar tonåringar i Torna Hällestad.
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I kulturdelen hade vi 96 st svarande och svaren fördelade sig enligt grafen nedan.

Under början av 2020 inleddes även en diskussion med Sophie Holgersson från Hedlandet
Residens 2 för att se om vi kunde hitta synergier eller samarbetsmöjligheter mellan oss. Efter ett
inledande möte 5 Juli 2020 involverades även projektet Destination Hällestad 3 i diskussionen
och Sophie från Hedlandet Residens arrangerade ett större möte inklusive Lena SundgrenBrorsson från Region Skånes kulturförvaltning, Per Anders Hjort från Destination Hällestad och
flera intresserade privatpersoner från byn.
Denna diskussion kommer fortsätta framöver, det fanns intresse av att hjälpas åt, inte minst att
sprida ordet och visa på möjligheter till kulturevenemang här i byn.

Resultat – vad har uppnåtts?
En kulturby

Genom projektet har jag fått en översiktlig bild av många människors syn på kulturutbudet i
Torna Hällestad och deras behov och önskemål.
Personligen tror jag att situationen i Torna Hällestad är speciell då vi redan idag har ett starkt
och vitalt kulturliv. Det finns en anda i byn som gör det lätt ta initiativ och starta nya projekt.
Kulturhusföreningen Tolvan 4 firade 30 årsjubileum ifjor (2019) med en Woodstockinspirerad
musikfestival i 3 dagar. Tolvans medlemmar arrangerar regelbundet – med uppehåll pga
Coronapandemin – events i vitt skilda genrer; Musik, Fotografi, Mat och Dryck, Barnteater osv.
Tolvan är en medlemsförening och som sådan arrangeras en blandning av publika
arrangemang och sådana som endast är tillgängliga för medlemmar. Alla som bor i byn
välkomnas att bli medlemmar, och får då en unik möjlighet att både skapa och ta del av ett
rikt kulturutbud här i byn.
Under många år har många av byns konstnärer och kulturarbetare, ofta i samarbete med
Torna Hällestad Lanthandel, arrangerat Kulturkvällen i Torna Hällestad då alla som vill ställer ut
och bjuder in till vernissage under kvällen.
2

Se https://hedlandetresidens.se/ för mer information.

Destination Hällestad är ett Leader Lundaland-projekt som drivs av Torna Hällestad Lanthandel. Se
https://tornahallestadlanthandel.se/destination-torna-hallestad/ för mer information.
3

4

Se http://www.12an.se/ för mer information.
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Lanthandeln har också stått för flera kulturevenemang under senaste åren, de har även
möjliggjort utställningar inom måleri, foto, musik, mat & dryck mm. Lanthandeln har vid sidan
av Tolvan blivit en viktig plats och möjliggörare för kulturen i byn.
Byn har även ett aktivt “byalag” som under många år arrangerat de mycket välbesökta
valborgs- och midsommarfirandena med bla blåsorkester, folkmusik och -dans.
Detta avspeglas i undersökningen där 57% är Positiva eller Mycket Positiva till att “Kultur ska
vara en central del i vad som definierar Torna Hällestad” samt att 54% i Stor och Mycket Stor
utsträckning tar del av kulturutbudet i Byn.
Det som dock framkommer i undersökningen och i samtal med bybor är att utbudet för barn
och ungdomar är betydligt sämre än för vuxna. För ungdomarnas del ligger förmodligen en
del av förklaringen i att det är naturligt att söka sig till Malmö och Lund för ett större kulturoch nöjesutbud, vilket bekräftas av några samtal med ungdomar i sena tonåren, men det är
naturligtvis inte en anledning att ge upp, tvärtom!
Detta sammantaget gör att det finns mycket stora förutsättningar för tex Lunds Kommun eller
andra aktörer att söka samarbeten och resurser i de befintliga strukturer som finns i Torna
Hällestad. Till viss del har detta redan förverkligats i år (2020) genom tex SommarLund och
andra samarbeten mellan kommunens turistbyrå och Lanthandeln, men det kan utvecklas
ytterligare.

Mötesplatser

Idag finns det ett antal möjliga platser att arrangera kulturaktiviteter på i byn. Jag tänker
främst på Lanthandeln, Kyrkan, Tolvan, Boklunden & Gamlegård.
Det som framkommer till del i enkätsvaren och framförallt i samtal är att det finns ett
önskemål om sammanhang och anledningar att komma tillsammans oftare. Att ta tillvara de
kunskaper, färdigheter och talanger som finns här och dela med oss till varandra ännu mer
än idag.
Det har i andra delar av projektet diskuterats önskemål om ett allaktivitetshus vid Tornavallen,
detta skulle naturligtvis vara en stor tillgång även för kulturverksamheter i byn. Framför allt att
det skulle rymma fler personer men också att det är mer anpassat för publika arrangemang.

Tankar för framtiden – viktigt framåt och medskick

Att det finns ett så engagerat och aktivt kulturliv i Torna Hällestad redan idag, är en viktig
slutsats och något som bör spridas och förankras i relevanta förvaltningar på Lunds Kommun.
Det finns stora förutsättningar för att nya initiativ kan förverkligas tillsammans med lokala
resurser där man hittar gemensamma intressen. Det finns en öppenhet och vilja bland
byborna att utveckla och delta i kulturlivet i byn, och även att bjuda in andra (icke-bybor) att
delta. Platsen, med all sin natur runtomkring, skapar också stora möjligheter till unika
kulturupplevelser. Torna Hällestad bör ses som en stor tillgång för Lunds kommuns kulturliv
– och här finns stora möjligheter att utveckla det ännu mer, både för byborna och andra
kommuninvånare.
Torna Hällestad, 20-11-01
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Slutrapport delprojekt Idrott och fritid
Erling Mårtensson

Erling Mårtensson 2020-11-01

Delprojekt Idrott och fritid
Målsättning – Ambitioner och Intentioner
I linje med målsättningen för hela projektet ville jag formulera en vision för Torna Hällestad
inom området för idrott och fritid. Då jag är aktiv är THIF och där jobbar med visionära idéer
fanns en grund av ambitioner där men de behövde breddas och ta in hela byns önskemål
samt koordineras med övriga delprojekt så att resultatet av helheten blev ännu mer än bara
summan av de ingående delarna.

Ambitionen var också att hitta en balans över mindre och enklare idéer samt riktigt
långsiktiga och större idéer som kan ge en större positiv påverkan på hela byn på lång sikt
och under lång tid.
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Genomförande – Vad har hänt?

Det fanns redan från början en bas av idéer och ambitioner från THIF men fanns ett behov av
expansion. Under våren 2+19 arrangerades ett bymöte på Boklunden den 19/5 i två olika
pass ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Det var ett välbesökt möte där många
bybor kom och presenterade sina olika idéer som gav delprojektet värdefull input.

Resultat från förmiddagen
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Resultat från eftermiddagen
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Efter detta bymöte gjordes primärt direkt dialog med de bybor som kommit med de olika
förslagen inom följande områden:
●
●
●
●
●
●
●

Ridning
Hundar och hundskog
Fotboll (via THIF)
Dans
Yoga
Pistolskytte
Cykling, MTB

Och synkronisering med framför allt delprojektet för Natur men också Kultur och Barn.
En av de mer centrala idéerna som kom upp på mötet är önskemålet om en ny lokal i byn,
förmodligen placerad på Tornavallen, som ska kunna användas för fler aktiviteter inom både
idrott och fritid men också kultur och natur. Namnet på denna lokal har fått olika
benämningar över tiden multihus, aktivitetshus samt hälsohus, vilket också bra speglar de
olika värdena som en sådan lokal kan ge. I detta dokument kommer denna lokal hädanefter
benämnas som multihus.

Det gjordes också en enkät med följande frågor och resultat som berör delprojektet.

Som synes här är förbättrad tillgänglighet till Tornavallen önskad och idéen om ett multihus är
också högt rankad.
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Jag har deltagit i möte med kommunen kring deras friluftsplan sam tillsammans med Andreas
Malmqvist, från delprojektet Natur, har vi skickat in synpunkter till kommunens friluftsplan.

Resultat – Vad har uppnåtts?

Nedan följer en lista över de lite viktigaste resultaten

Multihus

Idéen med ett multihus är en större ambition som skulle kunna ge byn ett större uppsving
inom flera aktiviteter inom både idrott, fritid, natur och kultur.

Initialt är behovet av bättre lokaler en konsekvens av de föråldrade lokalerna på Tornavallen
som är slitna och till hälften av barack typ som inte skulle gå att använda för de föreslagna.
De existerande byggnaderna har också brister i tillgänglighet för handikappade samt är
energieffektiva, även om gasolanläggningen nu tagits bort. De håller inte heller modern
standard för byggnader generellt. Med ett multihus kommer inte bara möjligheten att
åtgärda bristerna i dagens lokaler utan framför allt finns det stora möjligheter att göra så
mycket mer för byn och dess besökare. En central idé är att se om det vore möjligt för barnen
i byn att använda multihuset för att på så sätt slippa bussas till Dalby samt då också avlasta
Dalby.

Förutom dialog via mail och samtal har det varit två fysiska möten med kommunen för att
dela idéer från delprojektet, samt för att diskutera möjligheterna framöver, där idéen med ett
multihus har varit extra central.

Jag har också haft dialog med kommunpolitiker för att diskutera dessa idéer samt för att
förstå hur man ser på möjligheterna från detta håll. I stort har den responsen varit positiv men
det är också tydligt att kommunens har stora begränsningar i ekonomin.

Vid det senaste mötet var det jag samt Per Lindström från projektet som också är
styrelseledamot i Torna Hällestad Fastighets AB (THFAB) . Per presenterade då idéen att THFAB
skulle kunna bygga samt hyra ut till kommunen på ett långtidskontrakt. Per presenterade
även en tidig ritning.
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Som input till kommunens friluftsplan skickade jag och Andreas in följande formulering:

“Även om det i friluftsplanen framgår att fokus ligger på det rörliga icke
anläggningsbaserade friluftslivet vill vi ändå lyfta vår tanke på en betydligt mer uppskalad
variant av föregående punkt, eller som ett komplement till den. Ett ”hälsohus” med fokus på
folkhälsa genom friluftsliv, idrott och kultur. En byggnad för information, aktiviteter och som
angöringsplats för friluftsliv. Vi ser ett stort behov av moderna och flexibla lokaler även för oss i
de mindre byarna. Mot bakgrund av ett ökat friluftsliv och besökstryck i byn, ett stort intresse
för motion och sportaktiviteter samt den stora inflyttningen som nyligen skett till byn ser vi inte
heller att detta behov skulle minska. Det skulle också kunna finnas möjlighet för byns skola att
använda dessa lokaler för idrott istället för att bussas till Dalby. Även i detta fall borde
idrottsplatsen kunna vara en bra lokalisering speciellt då flera av Tornavallens existerande
byggnader är i fallfärdigt skick.”

Observera att sedan ovanstående formulering skrevs har den sämsta baracken bytts ut mot
en ny samt kiosken repareras så dagens situation är bättre än förut men det förändrar inte
behovet av en mer långsiktig lösning.

Då detta ämne är stort och komplext är det långt utanför vad som kan förväntas att avslutas
inom Fokus Hällestad projektet men vi har trots allt tagit några steg på vägen fram.

Ingång 2

Då byn växt mycket via ett större bostadsområde på Åsvägen har det skapat ett naturligt
behov att nå Tornavallen även från den östra sidan. Där finns idag en upptrampad stig men
en mer riktig ingång hade gjort det tydligare. En sådan ingång behöver inte vara något
komplicerat utan mer ett enklare markarbete samt någon tavla eller liknande med en karta
för att kunna förklara de olika delarna av Tornavallen. Denna idé har presenterats för
kommunen.

Område för friidrott

Om skolan blir intresserad av att använda Tornavallen för gymnastik skulle ett enklare område
för friidrott kunna anläggas som då anpassas för skolans behov. Det kan t.ex. vara en mindre
hoppgrop. Denna idé har presenterats för kommunen.
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Utegym och picnic område

Detta var en idé som vi haft inom THIF en längre tid. Nu i våra Corona-tider känna den extra
aktuell och rätt att kunna erbjuda motion ute. Tanken är att placera i närheten av
existerande PumpTrack så att picnic området kan användas för såväl de som cyklar, gymmar
eller bara besökande så som förskolebarn och andra. Richard Stenberg, styrelseledamot i
THIF, har skickat in det som Lundaförslag
https://service.lund.se/Citizen/Proposal#proposal/738 Det finns inget beslut taget från
kommunen än.

Förbättrad stigar, cykelvägar, trottoarer

Cykelvägen på sidan mot Tornavallen är idag under vägens nivå så den blir vid regn
vattenfylld. Trottoaren mot Kaninlandet är helt osynlig då den blivit överväxt med gräs. Jag
har varit i kontakt med Trafikverket som lovat fixa cykelväg och trottoar utmed Tornavallen
under hösten.

Vissa önskade förbättringar är påverkade av komplicerade markägarförhållanden. Sådana
utmaningar anser jag bäst hanteras av Byalaget.

Förbättrad skyltning för parkering till aktiviteter

Som input till kommunens friluftsplan skickade jag och Andreas in följande formulering:

“Torna Hällestad med sina angränsande naturområden har de senaste åren fått ett
ökat antal besökare, inte minst friluftsutövare av olika slag. Skånedelen går genom byn och
milspåret från Skylle ansluter vid Boklunden strax norr om byn. Dessutom finns åtta
naturreservat inom promenadavstånd från byn. För byns invånare och besökare ser vi ett
stort behov av en angöringsplats med enhetlig och samlad information om dessa
naturområden och spår. Här bör också finnas inledande skyltar/vägvisare till olika aktiviteter
(löpning, MTB mm)/besöksmål samt alternativa parkeringsplatser. Möjligen vore det lämpligt
att ha en sådan plats i anslutning till Tornavallen där det även finns visst utrymme för
parkering. Platsen är bara ett förslag och den är ännu inte förankrad med idrottsförening eller
andra intressen i byn. Andra möjliga platser kan vara parkeringen vid kyrkan, Lanthandeln,
korsningen spåret/Trollskogsvägen samt vid Boklundens parkering”
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Förbättrad skyltning för samexistens av aktiviteter

Som input till kommunens friluftsplan skickade jag och Andreas in följande formulering:

“Vi ser också ett ökat behov av skyltning/information om vad som ska gälla för att
motionärer, ryttare, hundägare, MTB-utövare m fl ska kunna samexistera på ett bra sätt. Här
skulle det vara bra om kommunen tog fram ett enhetligt informationsmaterial.”

Hundskog

Som input till kommunens friluftsplan skickade jag och Andreas in följande formulering:

“Det finns ett stort antal aktiva hundägare i och kring Torna Hällestad, något som i och
med Corona inte heller ser ut att minska. Vi vill därför uppmana kommunen att se över
möjligheten till en så kallad ”Hundskog” i närheten till byn. Hundskog är ett inhägnat område i
skogsmiljö där hundar kan leka (under uppsikt) och rastas. Kanske finns det något lämpligt
område i Skrylle? Detta är ett mer utbrett fenomen i Danmark”

Hundträning vid Tornavallen

Den nyanlagda gräsplanen med belysning har på prov börjat användas för hundträning.
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Förslag för BMX spår

Det har presenterats ett tidigt förslag för BMX spår men den är inte kommunicerad utanför
projektet än så länge. Den röda slingan har sin start på Kaninlandet. Den blå slingan är en
påbyggnad och att betrakta som ett drömscenario som skulle kunna anslutas till Skrylles BMXspår.

Skrylles BMX spår som referens: https://skrylle.se/wp-content/uploads/2015/09/MTB-Skrylle-A220150831.pdf?fbclid=IwAR10DHFhyUscahOTZzjf02fjaOq11ha7-rd7U4k-Hr88O-9bhf_aS3Lieak

Filial till Skrylle

Torna Hällestad är idag redan en del av Skrylleområdet. Det finns besökare till byn redan idag
som använder byn som ett alternativ till Skrylle då det området blivit väldigt populärt och
överbefolkat. När några av de andra idéerna listade här blir det mer och mer rimligt att se på
möjligheterna att knyta ihop dessa så att slingor, parkeringar, skyltning mm blir del av en
framtida expansion av Skrylleområdet. Detta skulle då vara inom både idrott, fritid och natur.
Det skulle då också tydligare kunna gynna affärsverksamheter i byn såsom Boklunden och
Lanthandeln men också andra.

Denna idé har skickats in som ett kortfattat förslag till kommunens friluftsplan.
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Vad är viktigast framåt och dina medskick?
Torna Hällestad är en fantastisk by med stor potential. Förändringar behöver hanteras utan
att byns värde och själ går förlorad. Det bör vara fullt möjligt att göra förbättringar i en rimlig
balans så byn blir ännu mer attraktivt att bo i byn och besöka. Det finns också möjligheter att
förbättra näringslivet i byn som följd.

De enklare idéerna här såsom utegym, picnic område och förbättrad skyltning och liknande
vore relativt billiga projekt som bör ge mycket upplevt värde tillbaka. Det krävs dock ändå en
kontinuerlig uppföljning och vad som kommunen eventuellt kan tänkas finansiera är än så
länge i stort oklart.

Idéen med multihus är dramatiskt annorlunda. Den kommer kräva ett betydligt längre
engagemang. I dagsläget är Torna Hällestads byalag tänkt att vara den länken. Då det är
en större idé med en större investering behövs kreativitet. En sådan kreativ lösning vore ett
samarbete med Torna Hällestads Fastighets AB. Det lär också behövas en långsiktig och bra
dialog med politiker samt kommunen. Möjligheten att få skolan att använda multihuset är
central då det skulle skapa en bättre situation för byns barn samt skapa en kontinuerlig och
långsiktig användning av multihuset.

Det finns också intressanta möjligheter att förbättra näringsverksamhet med digitala
produkter för att besökare ska få mer information och underhållning vid ett besök. Det kan
t.ex. handla om att lära mer om möjliga aktiviteter i byn, lära mer om naturen eller historien i
byn.
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Karta
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Slutrapport delprojekt Barn och ungdom
Minna Mattisson och Elsa Innings
&
Maya Berdette

Undersökningen och dess genomförande
Vi har vid två tillfällen befunnit oss på Torna Hällestad Lanthandeln för att prata med barn och
ungdomar som bor i byn. Under vecka 45 var vi där tisdagen den 3 november 14.15-16.30 och den 5
november kl 15.15-16.30. Vid dessa tillfällen samtalade vi med totalt 25 barn och ungdomar i åldern
4-17 år. Vi pratade med dem om hur det är att bo i byn samt deras idéer och önskningar för vidare
utveckling av byn. Det vi frågade barnen var vad de gillar att göra i Torna Hällestad. En annan fråga
som vi ställde var vilka platser de gillar att umgås på samt vilka platser de inte uppskattar i byn. Vår
sista fråga till barnen var hur de skulle vilja förbättra byn. Detta var frågor som engagerade barnen och
vi fick många bra förslag.

Önskemål om umgängesplatser
Det som många spontant svarade på frågan om vad de tycker om att göra i byn var att umgås med
kompisar. Platserna de brukar umgås på i nuläget är skolgården på Torna Hällestad skola och
lekplatsen. Det framgår att barnen varierar att spela fotboll på skolan, med att spela på idrottsplatsen i
byn. Vid idrottsplatsen uppskattar barnen även att cykla på pump-trackbanan. Många rör sig även
längs spåret och på kaninlandet när de är ute med kompisar för att motionera. Ett förslag som framkom
av många var belysning längs spåret. Gamla stationen vid spåret är ett uppskattat område av många
barn. Några barn svarade att de ibland fikar på Lanthandeln. Barnen upplevde en stor brist på platser
att umgås på. Ett förslag från byns ungdomar var att ha en grillplats med bänkar och tak där man kan
umgås. Det skulle exempelvis kunna vara på lekplatsen. Det framkom önskemål om bänkar runt om i
byn, till exempel på Gamla station, Björkensdal, spåret, skogen, vid Mullegungan och idrottsplatsen.
Det var många som träffade sina kompisar hemma hos varandra, men som skulle uppskatta att umgås
ute i byn om det fanns umgängesplatser utplacerade i byn. Det framkom förslag om ett bibliotek i byn.
Efter längre dialog med barnen uppfattade vi det snarare mer som en önskan om en mysig
umgängesplats med soffor, än själva biblioteket i sig.

Barnen uppskattar omgivande skog och natur
Många barn säger att de gillar att cykla runt i byn på exempelvis spåret samt i skogen. De nämner även
att de uppskattar den nya pump-trackbanan som nyligen anlagts. Spåret är även omtyckt av hästfolk
som gärna rider där. På det temat framgick det även att Lendelunden Lantlif var en uppskattat gård att
rida på. Skogen runt Torna Hällestad är omtyckt av många barn och vad som flertalet gånger nämndes
var Mullegungan i skogen. Barnen konstaterade att repet var lite trasigt och att de gärna hade sett att
repet blev utbytt. De uttryckte även önskemål om fler gungor vid Mullegungan. Som nämndes ovan
hade en bänk varit uppskattat där eller enklare grillplats.

Önskemål kring kollektivtrafiken
Vad som framkom av framförallt de äldre deltagarna i undersökningen var önskemål om fler bussar
samt bussar som går senare på kvällen. Även tak över busshållplatsen vid Lanthandeln kom fram som
förslag. Ett cykelställ vid Lanthandeln var ett annat förslag som kom på tal. Något mer som nämndes
var att några upplevde det obehagligt att hoppa av vid nuvarande busshållplatsen vid torget eftersom
den är placerad i en sväng vid en mycket trafikerad väg.
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Förslag på förbättring av den uppskattade lekplatsen
Den nedfallna björken på lekplatsen var det många som uppmärksammade som rolig att leka vid.
Tyvärr har repet på björken tagits bort och många av grenarna sågats av, vilket många barn upplever
som tråkigt. Ett önskemål som barnen hade var att fästa ett nytt rep på björken. Även hinderbanan
verkar vara viktigt för barnen och de hade många idéer för att göra den ännu bättre. Några barn
upplevde hinderbanan som för svår och önskade en enklare sådan. Gällande utveckling av hinderbana
önskas en naturinspirerad likt den som finns i Skrylle med stubbar och träd. Några exempel på vad
barnen mer önskar är en balansgång, rep att svinga sig i och något att klättra i. På lekplatsen önskas
även lampor. Det förslag som flest oberoende av varandra sa var önskan om en linbana på lekplatsen.

Platser med förbättringspotential
En plats i Torna Hällestad som många upplever som skrämmande var området där gamla mejeriet står.
Barnen uttryckte en önskan om en förändring där som skulle få det att kännas mindre övergivet och
skrämmande. Ett sätt som barnen föreslog var att bygga en lekplats eller fotbollsplan på ängen bredvid
mejeriet. Vägen utmed Mejeriet upplevdes som obehaglig av många barn och det framkom önskemål
om en trottoar där. En annan plats som upplevdes som obehaglig var kyrkogården. Det nämndes som
förslag att klippa träden där. Ett annat önskemål som framkom var mer grönska i byn.

Barns tankar kring Åsvägen
En generell känsla som vi fick när vi pratade med barnen var att den personliga känslan som
kontrasten mellan olika hustyper ger, är viktigt för den bykänslan som finns i Torna Hällestad. Barnen
tenderar alltså att uppskatta det personliga som finns i byn. Det framkom att några barn upplevde det
nya området kring Åsvägen som opersonligt eftersom husen är likadana och barnen ännu inte känner
någon av de nyinflyttade där. I takt med att barnen lär känna de nya byborna och får en anknytning till
dem kommer antagligen deras uppfattning om det nya området som opersonligt att kännas mer som en
del av byn. Även skog vid Åsvägen saknar några barn.

Öka möjligheten för fysisk aktivitet i byn
Vad som framkom angående Gamla stationen var att någon enkel lekplats önskas där. En
klätterpyramid likt den i Folkets park i Malmö nämndes som förslag. Bord, bänkar eller enklare
grillplats var även något som efterfrågades av barnen. Ett annat förslag som framkom var önskemålet
om en inomhushall vid idrottsplatsen. I den ville barnen kunna spela fotboll och ha gymnastik. Barnen
gav även förslaget att då slippa åka till Dalby för skolidrott. Vad som även önskades var ett gym. Det
föreslogs både utomhusgym och inomhusgym. Ett alternativ som lades fram var att gymmet kunde
vara på idrottsplatsen, exempelvis utomhusgym vid pump-trackbanan och inomhusgym i en framtida
inomhushall. Något som de små barnen saknade vid idrottsplatsen var en lekplats. På idrottsplatsen
önskades det allmänt mer belysning. Det framkom även önskemål om en utomhuspool i byn.

Önskemål från barnen
Något barn nämnde att det hade varit roligt om skolan i byn sträcker sig längre upp i årskurserna,
exempelvis F-åk 6. Vad som även önskades var ett Apotek, konditori, Espresso House, en till mataffär
och en större restaurang. Det önskades även ett Bed and Breakfast i byn. En annan önskning som
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framkom från barnen var en trädklättringsbana. Barnen tycker även att det hade varit roligt med
tältplatser. Även Björkensdal är en omtyckt plats, men det finns en önskan om en fågelbogunga där.
Barnen kom även med förslaget att etablera en hundrastgård och en agilitybana. En annan önskan var
en kaninrastgård och ett kanindagis i byn.

Torna Hällestad, 20-11-01
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Bilaga: Dokumentation Bymöte 19 maj

Sammanställt av Maya Berdette, delprojektledare för Barn och Ungdom,

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)
~
Slutrapport delprojekt Barn och ungdom

5

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
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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
~
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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?
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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.
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Slutrapport delprojekt Tillväxt och bebyggelse
Niklas Ernulf

SLUTRAPPORT - DELPROJEKT TILLVÄXT OCH BEBYGGELSE

Bakgrund och Syfte
Den allmänna bilden av Torna Hällestad är att det är en av få orter i Skåne som fortfarande har kvar
bykaraktären såvitt avser både bebyggelsens utformning och sammanhållningen mellan de som bor i
byn.
Uppfattningen att Hällestad ska vara attraktivt för fler än de som bor där kan stå i konflikt med åsikten
att byn ska bevara sin småskalighet och de värden som finns i en plats där man överlag känner
varandra.
I delprojektet har en analys gjorts för att få en bild av hur byborna tänker sig att byn skulle kunna växa
utan att det påverkar den unika bykaraktär som utgör en viktig del av Torna Hällestad och dess
invånares identitet.
Delprojektet har inledningsvis arbetat med breda frågeställningar och successivt begränsat sig till de
frågor som väckt flest människors intresse.
De frågor som ställts har bl.a. varit följande.
•

Hur kan vi säkerställa att invånare i olika skeden i livet kan flytta hit och bo kvar här även när
livssituationen förändras?

•

Vilka typer av boende finns och vilka typer av boenden saknas/behövs?

•

Vilka områden i byn är lämpliga för ny bebyggelse?

•

Ska byn växa i yta eller genom förtätning, eller både och?

•

Hur bevarar vi bykänslan och småskaligheten även om byn växer?

•

Hur viktig är förskola, skola för byns attraktionskraft?

•

Hur viktig är lanthandeln/företagandet i byn för byns attraktionskraft?

•

Hur säkerställer vi att kommersiella verksamheter (lanthandel m.m.) överlever i byn under ett
längre perspektiv och inte bara genom nuvarande entreprenörer?

•

Vilka typer av kommersiella lokaler finns det behov av i byn för att kunna främja närings- och
föreningsliv? Vem kan bygga dessa och var?
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Delprojektets metod för insamling av data
Inledningsvis har projektet tagit kontakt med kommunens samhällsplanerare Johan Lindström och
inhämtat kommunens senast fastställda översiktsplan för att få en bild av vilka geografiska områden
kommunen anser lämpliga för framtida bebyggelse.
Översiktsplanen har därefter utgjort en bas för de diskussioner som förts med byborna dels för att få en
uppfattning om bybornas uppfattning stämmer med kommunens dels om byborna anser att det finns
andra områden som är lämpliga för bebyggelse.
Delprojektet har deltagit i ett första stormöte dit alla bybor bjudits in för en öppen diskussion kring
samtliga delprojekt. Vid stormötet fördes diskussioner i mindre grupper kring varje delprojekt.
De bybor som särskilt intresserade sig för frågor rörande tillväxt och bebyggelse erbjöds även möjlighet
att lämna kontaktuppgifter för att kunna delta i fördjupade samtal kring bebyggelsefrågor. Efter stormötet
bjöds samtliga de som anmält intresse in till fortsatta samtal.
Stormötet och de efterföljande samtalen mynnade ut i en rad frågeställningar som sammanställdes i en
enkät. Enkäten lämnades ut till samtliga hushåll i Torna Hällestad.
I delprojektet hölls även möte med kommunens samhällsplanerare Elin Karlsson för att få mer
information kring kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Vid mötet, som skedde i byn,
visades även kommunens företrädare runt i byn för att se de områden som kunde vara lämpliga för
bebyggelse.
Slutligen har delprojektet deltagit i ytterligare ett stormöte. Vid stormötet presenterades de aktiviteter
som genomförts i delprojektet och resultatet av dessa. Vid stormötet bjöds byborna återigen in till
fördjupande samtal i mindre grupper kring resultaten.
Slutsatser
Projektets slutsatser är generella och inte uttryck för bybornas gemensamma vilja utan enbart en
tolkning av hur vi har uppfattat de bybor som engagerat sig i frågorna kring tillväxt och bebyggelse.
Uppfattningarna om hur snabbt byn ska växa har varit olika. Dock syns en klar samsyn att det är viktigt
att byn växer på ett sådant sätt att bykaraktären bibehålls. Den starka sammanhållningen mellan
byborna värnas också väldigt högt vilket är ytterligare en faktor som måste beaktas.
För att t.ex. barnfamiljer ska kunna flytta till byn, vilket krävs för att tillhandahålla ett underlag för förskola
och grundskola, måste flyttkedjor skapas. Nya bostäder som är mer anpassade för t.ex. äldre skulle
kunna frigöra villor för barnfamiljer och samtidigt erbjuda de äldre en möjlighet att bo kvar i byn i ett
boende som är bättre anpassat för ålderdomen.
Därtill kommer de naturvärden, i och form av bl.a. sju naturreservat, som finns i och omkring Torna
Hällestad som bidrar till den unika karaktären. Just naturen och hur den präglar byns karaktär är viktigt
att bevara.
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Korta svar på de inledande frågorna
•

Hur kan vi säkerställa att invånare i olika skeden i livet kan flytta hit och bo kvar här även när
livssituationen förändras?
Generellt har de flesta som engagerat sig i delprojektet varit införstådda med att byn behöver
fler bostäder.
Det finns idag begränsade möjligheter för äldre att flytta inom byn när de inte längre vill bo kvar
i sin villa. Några boendealternativ för yngre finns i stort sett inte. Blandade upplåtelseformer,
d.v.s. både hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus är önskvärt för att skapa förutsättningar
-för människor med olika behov att flytta till byn eller för att kunna bo kvar.
Det finns även ett stort intresse för att det framtida byggandet sker med hållbarhetsperspektiv.
Under projekttiden har bl.a. ett antal bybor under ledning av Carin Hamn startat ett projekt i syfte
att utreda möjligheterna att bygga en ekoby inom byn med fokus på hållbart boende.

•

Vilka områden i byn är lämpliga för ny bebyggelse?
De förtätningsområden som framgår av översiktsplanen bör kunna användas för framtida
bebyggelse utan att de påverkar byns karaktär negativt. Även enstaka tomter inom byn bör
kunna skapas för uppförande av enfamiljshus.

•

Ska byn växa i yta eller genom förtätning, eller både och?
Meningarna går isär även om de flesta verkar överens om att byn inte bör växa med några
större villaområden med liknande bebyggelse, d.v.s. kvarter med många likadana hus.
Den gamla uppfattningen att Torna Hällestad ligger på åsen finns kvar och att byn därför inte
bör växa i någon större utsträckning söderut.

•

Hur bevarar vi bykänslan och småskaligheten även om byn växer?
Byn bör växa med eftertanke. Byn har de senaste decennierna vuxit med ett par hus per år och
enstaka större kvarterprojetkt. Detta synes vara den tillväxttakt som många anser vara lämplig..

•

Hur viktig är förskola, skola för byns attraktionskraft?
En viktig anledning att Torna Hällestad attraherar barnfamiljer är just att det finns förskola och
skola i byn. Att bibehålla dessa är därför väldigt viktigt.

•

Hur viktig är lanthandeln/företagandet i byn för byns attraktionskraft?
De senaste åren har Torna Hällestads lanthandel utvecklats till en viktig samlande punkt för
byborna men även blivit en uppskattad turistdestination. Värdet i att kunna gå till affären och
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därmed röra sig i byn och träffa på och lära känna andra bybor bidrar till att sammanhållningen
i byn stärks.
•

Vilka typer av kommersiella lokaler finns det behov av i byn för att kunna främja närings- och
föreningsliv? Vem kan bygga dessa och var?
Den lokala idrottsföreningen THIF utgör en viktig social funktion för framförallt byns ungdomar.
THIF:s lokaler är dock i mycket dåligt skick och behov av upprustning föreligger. En eventuell
förändring av THIF:s lokaler skulle förslagsvis vara att kommunen uppför en byggnad med flera
funktioner, s.k. multihus, för att möjliggöra för flera olika typer av aktiviteter utöver den
fotbollsverksamhet som idag dominerar föreningsverksamheten.

Torna Hällestad 2020-10-27
Niklas Ernulf
Projektledare Tillväxt och Bebyggelse
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Slutrapport delprojekt Näringsliv
Anders Dellson

Delprojekt Näringsliv
Ambitioner och intentioner

Torna Hällestad är en by med entreprenöriella förmågor, både i det mindre och
större formatet. Den övergripande ambitionen med delprojekt Näringsliv har varit att
se vad som kan göras för att gynna entreprenörskap och företagande som har
koppling till Torna Hällestad. Entreprenörskap och företagande ska här tolkas i bred
mening, inklusive förvärvsarbete och egenföretagande.
Den huvudsakliga målgruppen har definierats som dem som på olika sätt driver
företag. Detta kan vara både som anställd eller som ägare eller egenföretagare.
Målgruppen kan delas in i två undergrupper: lokala företagare, vars verksamheter
drivs i och runt Torna Hällestad, och de företagare som driver verksamheter på andra
orter, främst i Malmö och Lund, men även till exempel Köpenhamn och Stockholm.
I projektets första steg var ambitionen att förstå vilka frågor som engagerade
byborna kring näringsliv och företagande, för sedan i nästa steg kunna komma med
förslag och aktiviteter för att adressera dessa frågor. Det fanns även en tidigare idé
bland några bybor att organisera ett företagarnätverk i Torna Hällestad. Att starta ett
sådant företagarnätverk, som också kom att bli ett viktigt forum att samla in och
diskutera frågor som engagerar företagare, kom att bli en stor och viktig del av
delprojektet.
Viktiga lokala näringar som identifierats som målgrupper är livsmedelsbranschen,
besöksnäringen och hästnäringen. Livsmedelsbranschen fick ett eget delprojekt:
Matland Hällestad. Besöksnäringen har ett eget LEADER-projekt, Destination
Hällestad, genom Torna Hällestad Lanthandel AB.
Även regementet P7 på Revingehed identifierades som en aktör som påverkar
näringsverksamhet i och kring byn.
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Aktiviteter

Delprojektet har i huvudsak genomförts genom ett antal publika evenemang:
1. Ett bymöte den 19 maj 2019, som uppstart och insamling av aktuella
frågeställningar och kontakter till bybor intresserade av näringslivsfrågor.
2. Fem företagarfrukostar mellan den 25 april 2019 och den 12 mars 2020.
3. Ett bymöte den 3 oktober 2020, med avrapportering av aktiviteter och
diskussion om prioriterade frågeställningar.

Bymöte den 19 maj 2019

Cirka 40 bybor besökte diskussionbordet för Näringsliv. De frågor som lyftes var
•

•

•

•

•

•

Information och nätverk om företagare i byn. Utöver de företagarfrukostar
som redan hade påbörjats efterlystes digitala möjligheter att hitta andra
företagare i byn.
Nybyggnation i byn. Det framfördes att THFAB (eller andra aktörer) skulle
kunna utöka sin verksamhet för att skapa möjligheter för en mera heterogen
befolkning i byn, t ex äldreboenden eller småhus för uthyrning.
Kontorsplatser i byn. Flera företagare signalerade 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.
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.
P7. 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 nötkreatur.
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 hästturism, 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.

Företagarfrukostar

Största delen av projektarbetet har bestått av att organisera fem företagarfrukostar –
frukostträffar för företagare men en intressant talare och möjlighet till nätverkande.
Totalt deltog 132 personer på de fem träffarna.
Den första frukosten hölls den 25 april 2019 och lockade 31 deltagare – ett antal över
förväntan. Talare var Orest Lastow, VD för nyligen börsnoterade Iconovo AB i Lund.
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Den andra frukosten hölls den 13 juni 2019. Talare var Elisabeth och Finn Lendelund,
som driver naturkosmetikboalgen Naturkosmos och Crearome, samt Lendelundens
Lantlif med islandshästverksamhet i Torna Hällestad.
Den tredje frukosten hölls den 19 september 2019. Talare var Alexandra Mörner, som
bygger en seminstation för hästavel vid Borelund i Torna Hällestad.
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Den fjärde frukosten hölls den 28 november 2019. Talare var Anders Lenhoff, TVproducent och regissör som talade om arbetet med Eurovision Song contest,
produktionen av europafinalen i Kiev och det pågående arbetet med att sälja in
konceptet till amerikanska TV-bolag.
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Den femte frukosten hölls den 12 mars 2020. Talare var Dag Magnusson, VD för
Skånegårdar AB.
Efter covid-19-utbrottet i mars 2020 hölls inga ytterligare frukostträffar.

Bymöte den 3 oktober 2020

Cirka 20 bybor besökte diskussionbordet för Näringsliv. Innehåll och frågor från bland
annat företagarfrukostarna diskuterades.

Resultat

Det mest konkreta resultatet av delprojektet är det nätverk och den tradition som
skapats genom företagarfrukostarna. Frukostarna kommer att återupptas när covid19-läget tillåter i ideell regi som ett utskott under Torna Hällestad Fastighets AB. De har
varit välbesökta och mycket positiv återkoppling har getts.
Konkreta initiativ pågår för att kunna erbjuda kontorsplatser i byn. Covid-19 har
ytterligare accentuerat behovet av en lokal arbetsplats, där det egna hemmet inte
alltid är lämpligt. Lanthandeln erbjuder redan idag möjlighet för ’café-arbete’ som
utnyttjas av 10-20 bybor.
Bredbandsutbyggnaden har fortskridit under projekttiden i byns ytterområden, vilket
gjort att kommunikationsfrågorna till viss del lösts. Det finns fortfarande fläckar upp
mot Skrylleskogen med dålig mobiltäckning.
Projektet prioriterade bort kontakter med P7, varför inget resultat finns att redovisa.
Hästnäringen har varit representerad på företagarfrukostarna, men inga separata
aktiviteter har bedrivits.

Viktigast framåt

Att komma igång med företagarfrukostarna så fort som möjligt på ett covid-säkert
sätt är högsta prioritet för att gynna näringslivet i Torna Hällestad.
Det finns en affärsmöjlighet för den som kan erbjuda fasta eller mobila kontorsplatser
i byn. Kanske kan detta ske i samverkan med Lanthandeln, eller på andra sätt.
Andra frågor som berör näringsliv i byn är hanterade i andra delprojekt. Exempel på
sådana är utbyggnad av bostäder i byn, övrig exploatering, besöksnäring, trafik- och
mobilitetsfrågor.

Torna Hällestad den 31 oktober 2020
Anders Dellson
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Slutrapport delprojekt Matlandet
Torbjörn Malder

Delprojekt Matlandet
Målsättningen med delprojektet Matland är att göra en inventering av funderingar, förslag
och initiativ som finns i byn Torna Hällestad med omnejd. Dessa redovisas i denna rapport
utan inbördes rangordning.
Vid uppstartsmötet den 19 maj 2019 på restaurang Boklunden i Torna Hällestad visade
deltagare stort intresse till delprojektet och de bidrog med mycket och värdefull input. Dock
var det mest privatpersoner på plats denna dag, vilket också kom att prägla de workshops
som genomfördes. Detta har delprojektet strävat efter att uppväga genom andra initiativ där
jag lyssnat av och varit del av kreativa samtal kring aktiviteter som gynnar de verksamheter
som finns lokalt. Ambitionen är också att lyfta hur vi i byn direkt kan nyttja en del av de
verksamheter som finns tillgängliga lokalt.
Därjämte har delprojektet löpande genomfört workshops samt haft individuella samtal för att
identifiera tankar och önskemål kring vad som kan utvecklas på temat. Syftet har varit att se
hur befintliga verksamheter och tankar kring initiativ kan samverka och stärka varandra och
byn. Projektet strävar efter att understödja långsiktiga och hållbara nätverk.
Under projekttiden har jag kommunicerat, lyssnat och stämt av med intresserade kring
delprojekt Matlandet och med detta stöttat, stimulerat och förmedlat kontakter med andra
personer och verksamheter som haft fokus på samma områden.
En övergripande ambition är att möta det stora intresse som finns i att bevara och utveckla
det som redan idag finns på plats. Samtidigt finns det utrymme att utveckla nya idéer och
verksamheter på temat och som uppstår i en tid och omvärld som präglas av förändring.
Initiativet skall gynna alla verksamheter i vårt närområde som kan omfattas av detta uttryck,
såsom produktion, odling, distribution, tillagning, servering, etc.
Delprojektet strävar genomgående efter att sätta in vårt arbete i en miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbar kontext.
De aktiviteter som skett och sker är dels en konsekvens av respektive berörd verksamhets
egna visioner och planer och dels en konsekvens av de initiativ som fångats upp av detta
delprojekt.
Här jämte finns det säkert också initiativ som ligger i idé- och planeringsstadiet.
Många förslag går såklart att hitta olika ingångar till. Innehållet är samlat under några rubriker
enligt nedan.

Matkultur
Initiativet till denna idé är att kunna förmedla matkultur till varandra genom nätverk;
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Det finns ett genuint intresse av att få ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos
boende i byn. Det kan t ex gälla att lära sig och tillämpa gammal kok- och matlagningskonst
för att ta tillvara frukt och grönt och med det kunna njuta av dessa under men även efter
skördesäsongens slut.
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 (t ex i form av kvällar med kocken),
Tolvan med sin fina miljö, skolan (om möjligt) där det finns ett kök och också THIF:s lokaler
nämndes i sammanhanget då dessa kan vara tillgängliga för aktiviteter som kan funka där.
Här lyftes också såväl barns som vuxnas intresse och behov att få se, uppleva och vara med
om t ex odling från ”ax till limpa”.
Vi kan med detta få till lärande nätverk.
Kokbok – Matarv Torna Hällestad;
Tanken kring möjligheter att göra en kokbok baserad på lokal receptsamling väcktes, där allt
från plats, miljö, personer, råvaror och recept skulle kunna skapa en intressant och
användbar bok.

Minska svinnet av livsmedel
Frukt och grönt;
Odlare i byn skördar många gånger mer frukt och grönt än man kan avnjuta eller har behov
av själva. Här finns det ett intresse av att ta tillvara på skördarna bättre, enligt tesen ”no
waste”. Här finns det å ena sidan en möjlighet och å andra sidan ett behov att utveckla en
metod för hur man skulle kunna tillgängliggöra överskottet så att det kan nå de som skulle
tillgodogöra sig och värdera detta i sina hushåll!
Naturens gåvor i form av viltkött och örter;
Vi har Torna Hällestad boende som i perioder har tillgång till såväl vilt som ”tamt” kött. Hur
tillgängliggöra detta? Här finns det utrymme att utveckla metoder för att ta vara på de
resurser som bjuds.

Ett ätbart Torna Hällestad
En vision som uttalades var att i ökad utsträckning plantera träd och växter som ger ätbara
frukter.
En intressant och spännande idé med inspiration från en by i norra England. För den
intresserade finns det en studie publicerad av SLU med titeln; ”Gräsrotsinitiativens roll i en
hållbar omställning av lokalsamhället - En studie om Incredible Edible Todmorden ”.
Kanske en inspiration för ett Torna Hällestad i hållbar utveckling!
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Infrastruktur
Gemensam utrustning;
Redan idag finns det odling och produktion av allt från getmjölk till honung, frukt och grönt.
Alla har dock inte tillgång till den utrustning som man önskar utan söker vägar att kunna få
dela eller på annat vis få tillgång till utrustning.
Tillgång till kunskap och erfarenheter;
I detta ges också ytterligare tillgång till värdefull kompetens i den samverkan mellan personer
och grupper, äldre och yngre personer, 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.
Läs mer om detta nedan i avsnittet om ”Byahönsen och Odlingsgruppen”.

Byahönsen och Odlingsgruppen
Att odla med växelbruk genom nyttjande av höns. Hela tanken bygger på att skifta yta för
odling av grönsaker och yta för hönsen. Härigenom vinner man markförädling genom hönsen
bearbetning och en god avkastning genom ekologisk odling på samma yta som tidigare
blivit bearbetad av hönsen.

•
•
•
•
•
•
•

Detta ger en grönsaksodling i gemensam odlingslott i kombination med
äggproduktion
Etisk produktion
Ökad kunskapsnivå, erfarenhet och stöd
Ett sätt för de boende att komma över tröskeln
Möjlighet/frihet att ta semester och resa bort/vara fri
Vila, återhämtning och fysisk/mental rehabilitering
Lägre ekonomisk tröskel, fördelad arbetsbelastning

Målgrupp
•

Boende i Torna Hällestad

Lunds Kommun är eller har varit involverade i processen att fatta de formella besluten kring
plats för denna odling och äggproduktion.
I skrivande stund är det ett drygt tjugotal familjer i byn som har visat på sitt intresse.
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Köksträdgården
Verksamheten kan i dagsläget sägas vara fördelad enligt nedan;
Andelsbruk 1/3-del (ca 30 hushåll idag)
Restaurang 2/3-delar (inklusive den distribution som sker genom Torna Hällestad Lanthandel)
Andelsbruk
•
•
•
•
•

Andelsmedlemmar – hushåll i odlingens direkta närhet (i byn)
Medlemmarna betalar sin tilldelning av nästkommande säsongs grönsaker och skörd i
förväg
Nyttan för medlemmarna blir att det upplevs som roligt, intressant, gemensamt,
utvecklande, erfarenhetsutbyte, socialt, mental och fysisk återhämtning
Det är möjligt för medlemmen att vara delaktig i odlandet eller om man väljer att
”bara” hämta för att det funkar bättre
Grönsaker i säsong med varierat innehåll i lådor mellan veckorna

Tanke/mål
•
•

Odla maten till boende i byn
Dagsfärskt, ekologiskt, stort näringsinnehåll

Enkät
•

Ett upplevt mervärde är att man genom medlemskapet får möjlighet att bekanta sig
med och därmed lära sig att tillaga nya råvaror, såsom t ex svartkål och majrovor

•

Största värdet ligger i det att man hämtar sina egna grönsaker från platsen där de är
odlade. ”Från ax till limpa” eller ”från frö till morot”, … och detta oberoende om du
som medlem är äldre eller om du har med dig har någon eller några som är riktigt,
riktigt unga!

Cykellopp för att lära känna mat- och dryckeslandet
Detta är ett initiativ från Torna Hällestad Lanthandels sida som ligger i linje med att stimulera
ett mat- och dryckesland som det vi i Fokus Hällestad vill bevara och utveckla. Av detta skäl
har jag valt att lyfta detta som ett bra exempel.
Tyvärr kunde inte det planerade loppet genomföras i år, 2020, pga Covid -19.
Idén är ett lopp som passerar ett urval av verksamheter där man kan få se, smaka och känna
på produkter och därjämte ett eller flera stopp med samlingar av delaktiga företag för
samma möjligheter som på de enskilda stoppen.

Tankar/mål med aktiviteten
•
•

Marknadsföra vårt närområde som ett mat- och dryckesland där vi också har café
och restauranger som tillagar dessa produkter på ett fördelaktigt vis
Socialt, friluftsliv, motion och hälsa
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•

Stimulera sysselsättning inom berörda verksamheter

Målgrupp
•

Allmänheten

Delaktiga verksamheter och företag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köksträdgården
Lundabryggeriet
Pax
Skånska Spritfabriken
Sandby Kafferosteri
Sparrisgården i Veberöd
Tockafarmen
Hällestadsvamp
Torna Hällestad Lanthandel
Lilla Lanthandeln, i Dalby

Torna Hällestad Lanthandel och Destination Torna Hällestad
Exempel på genomförda, pågående och planerade aktiviteter initierade av vår lokala
lanthandel och Destination Torna Hällestad som också ligger i linje med de tankar och
önskemål som framfördes under workshop på Boklunden den 19 maj 2019.
Där formulerades det enligt följande;
”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.”
Lanthandeln erbjuder sina kunder möjlighet till en matkasse på veckobasis. Denna kommer i
ökad utsträckning att präglas av lokalt producerade råvaror och livsmedel.
Lanthandeln har temaveckor med syfte att lyfta lokala producenter för ökad kunskap och
kännedom. Några färska exempel på dessa är;
•
•

•

Skördeveckan, där Köksträdgården och Hällestadsvamp fick ett större fokus, vilket
kombinerades med erbjudanden.
Dryckesveckan, med Sandby Kafferosteri, Remmarlöv, Lundabryggeriet och Pax.
Därjämte hölls provsmakning av gin med därtill passande meny. Ett gott samarbete
mellan köket på Torna Hällestad Lanthandel och Skånska Spritfabriken möjliggjorde
detta.
Bröd- och bakvecka, där bl a barnen fick baka cupcakes med Agnes. Skånemöllan
och erbjudande från bageriet fick därjämte större strålkastare på sig under denna
vecka.
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Naturbussen
Uppmuntra och ta tillvara på att detta färdmedel står till buds för att ta sig 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.

Så vad har delprojektet uppnått och medfört

Med detta delprojekt har vi kunnat göra en översikt och sammanställning över områden som
är aktuella för såväl enskilda individer som grupper.
Genom att tillhandahålla detta projektmaterial, både vad avser det enskilda delprojektet
som hela projektet Fokus Hällestad, ges våra bybor en möjlighet att såväl ta del av befintliga
erbjudande och initiativ. Vi ser att detta skall kunna stödja ambitionen och tron på att vi kan
vårda det vi har skapat så här långt och därjämte tillsammans vara med och utveckla
aktiviteter inom området ”Matlandet”

Framtid

Min upplevelse är att vi bor i en by och i ett område som präglas av ett stort intresse att vårda
och utveckla vårt sätt att leva såväl vardag som helg.
Jag vill uppmana till att nyttja alla kanaler som finns till vår bygemenskap, fysiska såsom
byalaget, Tolvan och lanthandeln såväl som de digitala kontaktvägar i form av lokala
grupper inom digitala sociala media.

Sammanställt av torbjorn.malder@telia.com eller telefon 0703-506 306

Slutrapport delprojekt Matlandet
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Slutrapport delprojekt Mobilitet
Pernilla Hyllenius Mattisson

Delprojekt Mobilitet
Ambitioner och intentioner

Ambitionen med delprojekt Mobilitet var att ta reda på vad byborna tycker om
möjligheterna att ta sig till, från och inom Torna Hällestad med olika färdsätt, att formulera
en vision för mobilitet inom Torna Hällestad och att komma igång med insatser för att röra
oss i riktning mot den vision som formulerats.

Detta har vi gjort inom delprojektet

Inom delprojektet har vi gjort flera insatser av olika slag.

Insamling av synpunkter om mobilitet på inledande bymöte 19 maj 2019

Delprojektet medverkade vid det inledande bymötet på Boklunden 19 maj 2019.
Redan vid detta inledande möte, och därefter löpande under projektet, har det varit tydligt
att möjligheterna att ta sig till, från och inom Torna Hällestad med olika färdsätt är något
som berör många i byn. Det finns också en önskan från många om att kunna klara sig med
enbart en, eller ingen, bil. Idag är bilen en nödvändighet för många hushåll i byn. Bättre
tillgänglighet med olika färdsätt skulle göra Torna Hällestad till en bostadsort som passar för
flera, oavsett ålder, inkomst m m, samtidigt som det ger möjlighet till en mer hållbar livsstil.

Fördjupad dialog om mobilitet via ”kom och prata mobilitet”-träff i Lanthandeln

Under en eftermiddag och kväll i februari 2020 anordnades en ”Kom och prata mobilitet” i
Lanthandeln. Fördjupade samtal om mobilitet hölls med ett tiotal personer i olika åldrar och
skeden i livet (högstadieelever, gymnasieelever, förvärvsarbetande, pensionärer). Bland
annat diskuterades busstider och möjligheten att ordna en gemensam bilpool och använda
Lanthandeln som plattform för denna.

Dialog med Skånetrafiken avseende bussförbindelser till/från byn

En dialog med Skånetrafiken har initierats avseende möjligheter att förbättra bussutbudet.
Skånetrafiken statistik visar att Hällestad redan har ett bussutbud som överstiger vad såväl
invånarantal som faktiskt resande motiverar. Möjligheter som diskuterats är förändringar av
beställningstrafikens tider, förändringar av bussarnas avgångstider från Torna Hällestad,
samt att utöka utbudet genom att ersätta dagens bussturer som går hela vägen Torna
Hällestad – Lund med bussturer som går mer frekvent mellan Torna Hällestad och Dalby följt
av byte av buss i Dalby för vidare färd därifrån mot Lund eller Malmö. Skånetrafiken
önskade mer underlag om vad byborna anser om olika förslag på förändringar varpå frågor
om busstrafiken ställdes i den projektgemensamma enkäten samt i en separat bussenkät.
Dialogen med Skånetrafiken har skett via möte, telefonsamtal och e-postväxling.

Dialog med extern bilpool

En dialog har förts med bilpoolsleverantören Our Green Car om upplägg och avgifter för
denna. Detta gav bl a underlag till en fråga om extern bilpool i den bygemensamma enkäten.

Inhämtning av uppgifter om samåkningssystem

Uppgifter om samåkningssystem har inhämtats via Energikontor Sydosts marknadsanalys, se
rapport här:
http://static.wm3.se/sites/2/media/9609_Rapport_Marknadsanalys_Samakningssystem_20
13.pdf?1398695462
En av de tillgängliga tjänsterna, Skjutsgruppen, har testats men upplevs i sin nuvarande form
var svåröverskådlig och mest lämpad för resor som planeras långt i förväg, vilket också
överensstämmer med den bedömning som gjorts i marknadsanalysen från Energikontor
Sydost. Samåkningstjänsterna med högst betyg i marknadsanalysen finns ännu inte på den
svenska marknaden, men går att använda med andra språk än svenska. Bristen på relevant
samåkningstjänst har gjort att vi inte arbetat vidare med denna fråga inom projektet.

Mobilitetsfrågor i projektgemensam enkät

Kollektivtrafiktrafik
I den projektgemensamma enkäten som vände sig till alla bybor är en majoritet (63 %) av
byborna för tätare turer till Dalby med byte där för vidare färd till Lund eller Malmö.
Den högst prioriterade avgångstiden till Lund är 7.30 då det idag inte går någon buss, följt av
7.00 och 8.00. Idag går det bussar till Lund 6.35, 7.05 och 8.15.
Den högst prioriterade avgångstiden från Lund är 17.00, följt av 16.30, 16.00 och 18.00. Idag
går det bussar 16.10, 16.43, 17.10 och 17.44, vilket överensstämmer relativt väl med de
mest önskade tiderna. Därutöver finns önskemål om fler kvällstider ungefär en gång i timme
fram till kl 24.00
Resultatet visade att det finns ett intresse för tätare turer till Dalby med byte där och
ändrade avgångstider för bussarna på morgonen.
Bilpool
Det finns ett stort intresse för en bygemensam bilpool. 19 % av byborna är intresserade av
att hyra ut sin bil till andra i byn mot en överenskommen avgift, och 8 % av byborna skulle
gärna kunna få tillgång till bil mot en överenskommen avgift.
Intresset för att vara med i en extern bilpool till marknadsmässig prissättning är dock mer
sparsamt, enbart 4 % av byborna är intresserade av detta, och underlaget för en extern
bilpool bedöms därmed vara för lågt.
Denna information har därefter varit underlag för fortsatt arbete med att hitta en lösning på
en bygemensam bilpool där byborna ges möjlighet att hyra bil av varandra mot en
överenskommen avgift.

Kompletterande bussenkät till de som åker buss

För att ta reda på åsikt om de förslag på möjliga förändringar av busstrafiken som belysts
inom Fokus Hällestad gjordes en bussenkät riktad till gymnasieelever och andra som åker
buss frekvent, som ett komplement till den byenkät som gjorts inom Fokus Hällestad.

Stora ansträngningar gjordes för att hitta rätt målgrupp för enkäten. I byn finns cirka 35
gymnasieelever som i stor utsträckning är hänvisade till busstrafiken för att ta sig till från
sina gymnasieskolor. Gymnasieeleverna fick enkäten antingen i handen via dörrknackning
eller via en enkät med en post-it-lapp med en personlig hälsning på i brevlådan. Enkäten
delades även ut vid hållplatsen vid torget vid två mornar, samt på bussen vid ett par
tillfällen, och i brevlådor till de som brukar åka buss. Därutöver gjordes tre utskick via FBkanalen ”Torna Hällestad Köp&Sälj, som är den FB-kanal som används mest i byn, med
nedladdningsbar enkät samt med information att fler enkäter fanns att tillgå i Lanthandeln.
Totalt erhölls 61 svar. Resultaten kan sammanfattas med följande:
-

-

-

De flesta som åker buss frekvent (3-5 dagar/vecka innan Corona) anser att det skulle
förbättra för dem om dagens bussar som går hela vägen till Lund ersätts med bussar
som enbart kör mellan Torna Hällestad och Dalby med fler turer på denna sträcka.
Detta gäller både gymnasieelever och förvärvsarbetande. För en del bybor kommer
det dock att innebära en försämring.
Den mest önskade avgångstiden är 7.30, då det idag inte finns någon buss, följt av
7.00. Skulle de nuvarande avgångstiderna kunna förändras så att de täcker in även
7.30 vore det till fördel för många hällestadsbor. Alla som svarat på bussenkäten, och
de som åker buss frekvent har relativt väl samlade önskemål om avgångstiderna på
morgonen.
De mest önskade tiderna från Lund är 17.00, 16,30 och 16.00, vilket är en kvarts
skillnad mot utbudet vid dessa tider. Tydligt är även att det finns önskemål om
senare turer.

De två olika enkäterna ger således samstämmiga bilder av önskemål om både avgångstider
och förändrade turupplägg. Denna information har därefter varit underlag för fortsatt dialog
med Skånetrafiken. Resultaten av bussenkäten visas i bilaga.

Möte med Trafikverket om hållplatsen vid Torget och remissvar på detta

Trafikverket har ett förslag på tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen vid Torget. Tyvärr
har föreslagen lösningen inte tagit hänsyn till förutsättningarna på platsen och behov av
samtidigt antal bussar vid platsen. Detta har förmedlats dels via ett möte på plats med
Trafikverket dels via ett mer formellt remissvar till Trafikverket. Annan utformning eller
annan plats för busshållplatsen föreslås.

Mobilitetsdiskussion på avslutande bymöte 3 oktober 2020

På det avslutande bymötet 3 oktober 2020 lyftes mobilitetsfrågorna återigen. Vi
presenterade visionen för mobilitet, vad som gjorts inom delprojektet och vad som hittills
åstadkommits, och hade en dialog om de förslag som tagits fram.

Detta har vi uppnått inom delprojektet
Vision Mobilitet

Inom delprojektet har vi formulerat en vision för mobilitet som lyder enligt följande:

I Torna Hällestad finns goda och hållbara förutsättningar för boende och besökare att
ta sig till, från och inom byn med olika färdmedel. Det går lätt att leva och verka i byn
utan tillgång till egen bil.
Denna vision är framtagen med utgångspunkt i vad som framkom på första bymötet i maj
2019 och vid fortsatta diskussioner både med bybor och med projektgruppen inom Fokus
Hällestad. Visionen presenterades på bymötet 3 oktober 2020 där den fick positivt gehör av
deltagarna.

Ändrade avgångstider för beställningsbussar

Vid första bymötet framkom att beställningstrafiken avgångstider vid helgturerna vid färd
Torna Hällestad - Dalby inte var anpassade till busstiderna Dalby - Lund/Malmö. Detta
framfördes vid ett möte med Skånetrafiken hösten 2019 som därefter ändrade
beställningstrafikens tider så att de matchade med busstiderna i Dalby från och med
tidtabellsskiftet i december 2019.

Dialog med Skånetrafiken

En positiv dialog med Skånetrafiken har initierats genom kontakt med Karin Andersson,
trafikutvecklare, där förslag på förändringar har lyfts fram, och förhoppningen är att denna
dialog ska kunna fortsätta även efter projektslutet.

Initiering av arbete med uppstart av bygemensam bilpool

En bybo har visat intresse för att dra igång arbetet med en bygemensam bilpool där bybor
kan hyra bil av varandra till en överenskommen avgift. Arbete pågår med att hitta rätt
plattform för detta, avgiftsnivå etc.

Viktigt framåt och medskick till fortsatt arbete

Frågor om mobilitet, trafik och i synnerhet kollektivtrafiken, berör och engagerar många i
byn både rent praktiskt i form av resmöjligheter, men även emotionellt genom mycket
åsikter av olika slag.
Det handlar om att fortsätta arbetet som har startats upp så att vi stegvis närmar oss den
vision för mobilitet som tagits fram inom projektet. För att lyckas med detta krävs ett arbete
inom alla trafikslag, både kollektivtrafik, gång, cykel och bil. Här ges några medskick till
fortsatt arbete.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken berör många, och det finns mycket åsikter och synpunkter på denna. I
projektet har vi initierat en dialog både med bybor och Skånetrafiken. Det är viktigt att hitta
former för att fortsätta den dialog som initierats, både med bybor och med Skånetrafiken,
på ett kontinuerligt sätt. Detta skulle t ex kunna göras genom en årlig insamling av
synpunkter och förslag på kollektivtrafiken, och årliga avstämningstillfällen med
Skånetrafiken. Speciellt viktigt är det att involvera unga, och då i synnerhet, gymnasieelever i
denna dialog, då de är starkt beroende av en bra kollektivtrafik för att kunna leva ett gott liv
i Torna Hällestad.

Det är också viktigt att förstå Skånetrafikens kriterier för trafikutbud, vad som krävs för ökat
utbud, och att hitta framkomliga vägar i dialog med dem, för vad både Skånetrafiken och
byborna kan göra, och hur vi som bybor kan använda de tjänster som Skånetrafiken
tillhandahåller på ett bra sätt.
Gång och cykel
Det finns fortsatt stora förbättringar att göra avseende möjligheterna att gå och cykla inom,
till och från byn. I den bygemensamma enkäten framkom att högst prioritet har upprustning
av trottoar och cykelväg utmed Byvägen mot Tornavallen, samt förbättrade gångvägar in till
centrala byn från Åsvägen. Andra exempel på insatser att arbeta vidare med är t ex
cykelparkering med tryckluftspunkt vid Lanthandeln och bättre cykelförbindelser där
cykelvägen ansluter i Dalby.
Även den lokala trafikmiljön runt skolan har lyfts i olika sammanhang men företrädelsevis
utanför projektet. Den komplexa miljön med smal väg, smala eller obefintliga gångbanor, i
kombination med mycket bil- och lastbilstrafik och emellanåt höga hastigheter, gör att
många föräldrar inte vågar låta sina barn gå själva här vilket begränsar deras rörelsefrihet.
Här behöver former för dialog med rätt aktörer hittas.
Det finns dock saker som vi kan ta tag i själva direkt. På det avslutande bymötet framkom ett
förslag om att ordna en cykeldag i Torna Hällestad där olika typer av cyklar, lådcyklar,
elcyklar, racercyklar mm, visas upp och kan testas, guidad cykeltur i omgivningen,
cykelorientering etc. Detta är ett sätt att lyfta cykel som transportmedel på både korta och
långa sträckor, och att sätta Torna Hällestad på kartan för hållbara lösningar.
Bil
Det finns även en hel del att göra avseende biltrafiken i, till och från byn. Bilparkering vid
Lanthandeln och andra besökspunkter har lyfts som viktigt att arbeta vidare med, liksom att
hitta kreativa sätt att dela på de bilar som finns i byn, så att de som inte har tillgång till egen
bil kan få det då de behöver det.
Tillsammans är vi starka
För att lyckas krävs dels att vi hittar ett forum för fortsatt arbete men också att någon eller
några tar ansvar för olika delar, precis så som mycket annat i byn drivs genom. Inom
projektet har vi bara börjat skapa lite på ytan på det som kan göras. En hel del kan vi göra
själva, men en hel del kräver samarbete med andra aktörer, t ex Skånetrafiken, Trafikverket
m fl. Detta är redan på gång genom den dialog som etablerats med Skånetrafiken, genom att
en bybo uttryckt intresse för att medverka till uppstart av en bygemensam bilpool och en
annan börjat undersöka möjligheterna att ordna en cykeldag.
Det kommer att behövas ett forum där nya tjänster och lösningar kan lyftas fram,
debatteras, hyllas, dissas och blomstra, och som kontaktyta för fortsatt dialog med andra
aktörer. I projektet har ett flertal idéer utöver vad som nämnts ovan föreslagits som kan vara
värda att studera närmare, se bilaga 1 och ett kort utdrag nedan:
- Egen shuttleservice med minibuss/elfordon mellan Torna Hällestad och Dalby

-

Självkörande bussar mellan Torna Hällestad och Dalby – kan vi söka medel för
pilotprojekt?
Belysning utmed spåret in till Dalby, t ex som tänds upp successivt vid rörelse

Det finns alltså mycket att arbeta vidare med och ett intresse från byborna att bidra till
detta.

Bilaga 1: Mobilitet - Rapport från bymöte 200519
I denna bilaga redovisas 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. Idag kör många bil till Dalby, parkerar där och åker vidare med
buss till/från Lund och Malmö.
- Utökad bussutbud på sträckan Hällestad-Dalby för att nå bussutbudet i Dalby
- Öppna upp ”tom” tur på XXX (174?) 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
Lund-Dalby-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.
o Skylta till befintliga parkeringsytor i byn (t ex vid kyrkan, idrottsplatsen,
Gamlegårdsvägen).
o Sätt upp gångstråkskartor vid parkeringsplatserna och i Lanthandeln med
lämplig gångväg in i byn från parkeringsytorna
o 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).
Sammanställt av Pernilla Hyllenius Mattisson, delprojektledare för Mobilitet,
pernilla.hyllenius@trivector.se

Slutrapport delprojekt Tillgänglighet
Bengt Holmqvist & Per Lindström

FOKUS HÄLLESTAD
Delprojekt Tillgänglighet

Lanthandeln
Skolan
Kyrkan

Tolvan

Kyrkogången
Tornavallen

De flesta av oss har vid något kortare eller längre tillfälle i livet och för en kortare eller längre tid
haft nedsatt förmåga att tillgodogöra oss olika aktiviteter. Fokus Hällestads delprojekt
Tillgänglighet har haft ambitionen att belysa eventuella problem som bybor och besökare med
olika former av variation i fysisk förmåga kan ha i samband med att de tar del i byns utbud av
aktiviteter.
Vi har belyst de platser vi anser vara särskilt viktiga och vi har i samband med detta visuellt
undersökt vilka hjälpmedel som finns på plats samt i några fall även testat dessa.
Där vi kunnat hitta möjlighet till förbättring har vi lämnat sådana förslag. Då Torna Hällestad
Fastighets AB i de flesta fall inte äger aktuella byggnader är dessa förslag enbart att betrakta
som inspirationskällor till den fastighetsägare det berör.
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LANTHANDELN
Förutsättningar
Anläggningen är i dag i huvudsak tillgänglig för inomhusrullstol. Entrén kan med visst besvär
passeras med utomhusrullstol. Angöring kan göras med bil på parkeringen på framsidan, dock är
ingen särskild plats markerad.
Butiksytorna har begränsad tillgänglighet för utomhusrullstol. Den något trånga möbleringen är en
förutsättning för verksamheten och anses utgöra en viktig del av dess karaktär. Personal finns alltid
tillgänglig för att assistera vid inköp.
RWC finns i butiksdelen, om än dåligt skyltad.
Uteytorna är tillgängliga för rullstol. Terassen på framsidan nås enkelt från parkeringen framför
huset. Terrassen på baksidan nås via parkeringen bakom huset utan nivåskillnader, antagligen
behövs assistans av personal med öppning av grinden. Som problem kan nämnas avståndet till wc,
man måste ta sig hela vägen runt byggnaden och ta sig in via huvudentrén.
Serveringsytorna på vindsvåningen är ej tillgängliga för rullstol.
Möjliga åtgärder
Förslag till åtgärder finns redovisade i arkitektskiss. Bilaga A.
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TOLVAN
Tolvan är en möteslokal för en lokal ideell förening och betraktas inte här som publik lokal.
Förutsättningar
Anläggningen är inte tillgänglig för rullstol. Det är i princip omöjligt att ta sig in i byggnaden,
Rwc saknas liksom tillgänglig parkering.
Möjliga åtgärder
Parkering som fungerar för rullstol kan anordnas på byggnadens gårdssida.
Entré för inomhusrullstol kan anordnas till ingång på gårdssidan.
Wc och förrum kan byggas om till tillgängligt wc för inomhusrullstol.

N
Befintlig altan

Tillgänglig entré

Nivåfri gång till altan

Ny tillgänglig pakering

Byvägen

Möjlighet att anordna tillgänglig parkering och entré
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På gårdssidan kan en entré tillgänglig för inomhusrullstol anordnas.
Den yttre dörren har byggnadshistoriska värden och bör bevaras. Dess öppningsmått är 780 mm och
kan därför fungera för inomhusrullstol.
Den inre dörren är av nyare modell och har för litet öppningsmått. Ett enkelt sätt att behålla funktionen
är att byta till bredare dörr som monteras innanför vägglivet.

Fritt öppningsmått 780

Fritt öppningsmått 780

Äldre bräddörr

Äldre bräddörr

Nyare dörr 8M

Entré före ombyggnad

Ny dörr insida 10M

Entré efter ombyggnad

ca 1 700

Befintligt wc saknar helt möjlighet för rullstolstillgänglighet. De omslutande väggarna ä rmurade och
en del av äldre planlösning med historiskt värde. Genom att riva mellanväggen och flytta wc och
handfat, kan wc med tillgänglighet för inomhus rullstol anordnas.

ca 1 900

Wc före ombyggnad
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Wc efter ombyggnad
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KYRKAN
Förutsättningar
Tillgänglig med hjälp av flyttbar ramp vid huvudentrén.
Långt till parkering.
Möjliga åtgärder
Parkering som fungerar för rullstol kan anordnas längs häcken söder om huvudentrén.

Ungefärligt läge
tillgänglig parkering
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TORNAVALLEN
Tornavallens idrottsanläggning består av stora grönytor med i huvudsak spelplaner och ett
antal byggnader. Huvudbyggnad är klubbhuset som är platsbyggt och inrymmer i huvudsak
samlings- och mötesfunktioner. Omklädning sker i modulbyggnader placerade i klubbhusets
närhet.
Förutsättningar
Anläggningen har begränsad tillgänglighet som åskådare och mycket begränsad
tillgänglighet som utövare. Rwc och omklädning för rörelsehindrade saknas. Möjligheterna
att delta i klubbverksamheten är också mycket begränsad för rörelsehindrade.
Möjliga åtgärder
Uppbyggnaden med flera byggnader gör det mycket svårt att göra anläggningen som helhet
tillgänglig, för såväl utövare som funktionärer och publik.
En mindre åtgärd som gör det möjligt för rörelsehindrade att delta som utövare eller publik
skulle kunna anordnas med ett Rymligt Rwc som samtidigt kan fungera som
omklädningsrum för enstaka utövare.
Parkering som fungerar för rullstol kan anordnas längs häcken.
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TORNAVALLEN
Ett mer radikalt grepp att lösa tillgängligheten är att ersätta befintliga byggnader och
inrymma alla servicefunktioner i en ny byggnad, som även inrymmer en hall för
inomhusaktivitet.
Exempel finns redovisat i arkitektskiss. Bilaga B.
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SKOLAN
Förutsättningar
Skolan är sedan tidigare väl tillgänglighetsanpassad. Arbetsmiljön är anpassad för personal med
rörelsehinder.
Lämning och hämtning av skolbarnen med bil kan gärna göras säkrare och mer tillgängligt.
Möjliga åtgärder
Inga större åtgärder bedöms nödvändiga för att uppnå god tillgänglighet inom själva skolområdet.
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KYRKOGÅNGEN
Förutsättningar
Fungerar i dag som viktig och välanvänd gångled, inte minst ger den möjlighet till förflyttning fri från
motortrafik. Gången i dag är närmast en upptrampad stig som ger dålig framkomlighet med rullstol
eller rullator.
Möjliga åtgärder
En åtgärd för att öka framkomligheten är att bredda stigen och förse den med beläggning av grus.
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Teknik/entré gym
25 m2

Förråd
25 m2

Förråd
16 m2

Förråd
16 m2

Förråd
16 m2

Förråd
16 m2

Förråd
16 m2

Förråd
16 m2

Cykel/teknik
17 m2

23 800

Hall
550 m2

18 000

33 400

Tennisbana 11x24 m

Basketplan 15x28 m

Städ

Lokal
32 m2

Omkl
15 m2

Entré
30 m2

Bastu

Kiosk
10 m2

Dusch Dusch

Omkl
15 m2

Kont/exp
9 m2

Wc

Wc

Dusch

Rwc

Omkl
24 m2

Dusch

Rwc

Omkl
24 m2

9 400

3 500
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Cykelsevice
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Gym/läktare
171 m2

REFERENSMÅTT BANOR:
Innebandy 18x36 m
Handboll 20x40 m
Badminton 13,4x6,10 m
Volleyboll 9x18 m
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Fasad åt söder
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