
SVALÖVS GILLES ÅRSKRÖNIKA 2021  

(dec 2020- nov 2021) 

2020 
Corona och Covid-19 
År 2020 avslutades i Coronapandemins tecken, det var den så kallade andra vågen som 
drabbade Skåne med full kraft.  
 
Veckorna kring årsskiftet steg antal smittade och sjuka till den högsta nivå som hittills 
noterats. Under årets sista vecka rapporterades 100 nya fall i Svalövs kommun, och samma 
vecka var siffran nästan 10 000 för hela Skåne.  

2021 
Vaccineringen kunde äntligen sättas igång i början av året. De äldsta och sköraste fick de 
första doserna förstås. Sedan följde vaccination i sjunkande åldrar. Hela våren blev 
vaccinationen det vanligaste samtalsämnet. Om man fått en spruta, eller två? Och av vilken 
sort: Pfizer, Moderna eller kanhända Astra Zeneca? Nu, i slutet av 2021 får allt fler en tredje 
dos. 
 
I början av juni sjönk äntligen smittsiffrorna, och sommaren kunde avnjutas på ett mera 
normalt sätt. 
 
Sedan början av pandemin, vintern 2020, har ungefär 1 600 personer smittats i Svalövs 
kommun. Cirka 77 % av invånarna över 16 år har fått sin andra spruta, det kan jämföras med 
skånesnittet på 80 %.  För att få fler ungdomar att vaccinera sig kombinerades Drop-in 
vaccination och fotbollscup i Heleneborgshallen under ett par helger nu i höst. 
 
Nu vänder smittkurvorna tyvärr uppåt igen. Sjukhusen fylls återigen med sjuka. Den nya 
varianten ”omikron” väcker frågor och oro. Vi får ju ändå tro att vaccinationerna hjälper och 
att det inte blir lika illa som förra vintern.  

 
Tåget kommer 
En ny mäktig syn har uppstått i centrala Svalöv. Bron över spåren höjer sig högt över 
gatuplanet och visar att här händer det saker, minsann. Hisstornen blir tegelröda, liksom det 
närbelägna kvarnhuset. 
 
Men ingen kan ha missat förberedelserna för den nya tågstationen, även om inte bron 
noterats. Det har varit avstängda gator hela året i hela byn. Rönnebergsvägen var uppgrävd 
ungefär i ett halvår när bland annat vattenledningar lades om, och vägen var utan belysning 
länge. Arbetet blev mer komplicerat än vad som förutsetts, och cirka 7 miljoner kronor 
dyrare.  
 
Trafiken leddes om över Åkervägen och Bäckalidsgatan. Bussar och lastbilar till och från 
Landskrona körde genom Södervång. Det var en prövning, men den togs med jämnmod. 
 
På Södervång anlades samtidigt en damm nära Felestadsbäcken som ska fungera som 
översvämningsskydd vid kraftiga regn. 



 
Svalegatan var avstängd från söder sedan 6:e april. Anledningen är att Svalegatan och 
Torggatan rustas upp för att klara trafiken till det nya stationsområdet. Den gamla gatstenen 
tas bort, här ska det istället vara asfalt. Inte helt okontroversiellt, eftersom gatstenen anses 
mer passande i Svalövs äldre gatumiljö. Men asfaltens förmåga att minska trafikbullret vann 
den striden.  
 
Järnvägsgatan har precis i dagarna öppnats och omvägen till CeBe-huset tas bort. Marken 
ska återställas, vilket gör att Brukshundsklubbens område blir som förr igen. Bullerplank har 
satts upp, snart störs ingen av varken tåg, eller hundskall.  
  
Tåget blir ett bra och energisnålt alternativ till bil! Men bilen kan också bli mer miljövänlig. 
Åtta stycken laddstolpar ska sättas upp vid Persbo och nio vid Solgården. Sammanlagt 48 
stolpar ska placeras ut i kommunen, och flera av dem sätts vid tågstationerna. Svalövs 
kommun kom sist i en skånsk undersökning när det gällde antal laddstolpar. Nu blir det 
ändring på det. 
 
Men varifrån ska energin till stolparna komma? Blir den ”grön”? Jo, om den kommer från 
golfbanan. 
 
För nu är det bestämt: det blir en solcellspark på den gamla golfbanan. Ägarna Göran 
Andersson och Peter Condrup försökte först att sälja marken på 108 hektar, men lyckades 
inte med det. Nu är planen istället att arrendera ut marken till E.ON som sätter solfångare 
där. 
 
Kommun och politik 
Svalövs kommun fick ett stort överskott för 2020. Det beror dels på statliga coronabidrag 
men också på anpassningar i bokföringen, plus- siffror för nämnderna och den goda 
aktiemarknaden. 
 
I februari blev det ett rabalder om bibliotekens HBTQI-certifiering. (HBTQI ett 
paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck 
och identiteter och intersexpersoner.) Personalen hade genomgått en utbildning i RFSL:s regi 
(RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation) och när biblioteket lade ut denna 
nyhet på sin Facebooksida brakade det loss med otaliga hätska kommentarer. Inlägget fick 
tas bort. Sedan blev det invecklade diskussioner om bland annat upphandlingsrutiner och 
vilken logotyp som skulle användas.  
 
Andra enheter i kommunen är redan HBTQI-certifierade och har lugnt och stilla kunnat lägga 
ut information om detta utan att drabbas av nätburna påhopp. Därför var det märkligt att 
det blev så starka reaktioner denna gång. 
 
Nätet är alltså en stark kraft i samhället nuförtiden och en viktig och självklar informations-
källa. Kommunen har i höst fått en ny webbplats som är responsiv. Detta betyder att den 
fungerar bättre i mobiltelefoner och läsplattor än vad den gamla gjorde.  



 
 
Skolor 
Kommunen anslår 2 miljoner kronor för att skapa framtidens resursskola. Elevassistenterna 
tas bort, istället ska eleverna gå i mindre grupper som leds av speciallärare.  Dessutom läggs 
400 000 kronor till en utökad kuratorstjänst. 
 
Fridhems sommarkurser var tillbaka. Till mångas glädje blev det än en gång 
sommarunderhållning på skolgården. Det var härligt att kunna sitta ute under blå himmel 
och njuta av människors sorl och få vara del av ett större sällskap igen.  
 
Aktivitetshuset i Kvarnhuset är på gång. Det är flera avdelningar i kommunen som utvecklar 
detta med Johan Cöster i spetsen. Han hoppas att det blir föreläsningar, konstutställningar, 
teater och musik, loppisar och ett riktigt bra fik i huset. Kanske Kulturskolan också får plats i 
huset, förhoppningar om detta finns i alla fall.   
 
Innan verksamheten drar igång ska lokalerna renoveras, men vi får passa på att titta in 
i huset dagen då järnvägen invigs. Då blir det full fart där. 
 
Kyrkan 
Det var valår för kyrkan i år. Knappt 18 % av de röstberättigade röstade. Maktbalansen blev 
ungefär densamma som den var innan valet, dvs socialdemokraterna och Fria listan i 
Svalövsbygdens pastorat dominerade med 29 respektive 62 %. 
 
Apropå kyrkan, de nya gatorna på Norra Kyrkvången ska få kyrkorgelnamn som Orgelgatan, 
Trampgatan, Stämmogatan, Tangentgatan och Pipgatan. Dessa namn passar bra in på 
området eftersom det redan finns gatunamn med musikinstrumenttema i närheten.  

SPORT och IDROTT 
Två arm- och benstarka lyftare, Anders Andersson och Håkan Mellberg, från Hälsomagasinet 
tog tillsammans tre guld i veteran-VM i styrkelyft. Eftersom de deltog i olika åldersklasser 
kunde båda två ta guld i samma gren, bänkpress. Anders Andersson tog också guld i knäböj.  
 
Brottningen i Svalöv är tillbaka. Men vad är det som är så roligt med brottning? Jo, det är ju 
alla nacksving, höftsving, maror, slängkryss, halvnelson och armdrag som gör det! Redan 
1935 började dessa grepp användes i Svalövs brottarklubb. Klubben somnade in på 1960-
talet, och har inte varit aktiv på många år. Inte förrän nu. 
 
Tennisbanan i Föreningsparken fyllde 100 år förra året, men då blev det inget firande. Det 
var alltså 1920 som Utsädesbolaget byggde banan, och på den tiden var det bara de högsta 
cheferna som fick spela på planen. Senare blev banan tillgänglig för alla och många hårda 
matcher har spelats här. Nu ser Svalövs Lawn Tennisklubb fram emot ytterligare hundra 
aktiva år. 
 
Fler jubileum 
Svalövs PRO-förening (Pensionärernas riksorganisation) firade sin 75-årsdag den första 
september på Folkets Hus. PRO-kören med orkester sjöng och spelade. En delikat 
trerättersmiddag spisades, först var det skaldjurssoppa, sedan en klassisk kötträtt med sås 



och potatis. Som kronan på verket serverade Ingrid Wall och Birgitta Larsson en utsökt 
hemmabakad budapestlängd. Ungefär 80 personer deltog i firandet, däribland ett barnbarn 
till föreningens första ordförande: Axel Frost.  
 
Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad blev 100 år. Huset byggdes på den tiden då 
Lantmannaskolan fortfarande var en del av Fridhemsskolan. Arkitekt var Leon Nilson. Han 
ritade också Borrestads slott utanför Degeberga (Skånes yngsta) och renoverade flera anrika 
skånska slott, så han kunde verkligen handskas med stora hus.  
 
Lantmannaskolan skapades 1899 på Fridhem.  
 
Kultur 
Bästa biennalen kom till Svalöv under hösten. Bästa Biennalen är en regional satsning för 
barns och ungas möte med samtida konst. Årets Biennal inleddes med en workshop på 
Persbo då dansgruppen, Lowkey Girls, tillsammans med konstnären och bildpedagogen 
Debora Svensson, gjorde mönstertryck på tyg, både på vimpel och tröja. Vimplarna sattes 
samman så det blev en lång vimpellina. Denna ingick i utställningen ”Högt i tak” på Galleri 
Bluelight. Lowkey Girls övade också in en dans som de uppförde helgen därpå.  
 
Arrangörer var Kulturverket i Svalöv och Galleri Bluelight som drivs av Per och Helen Widell.  
 
Svalövs Riksteaterförening har kommit igång med sin verksamhet på Folkets hus under året. 
Senast gavs en föreställning om Dan Anderssons mera humoristiska ådra. Det är kanske inte 
så allmänt känt. Men han skrev en hel del skämtsamma texter också. 
 
Filmstudion smög igång sin verksamhet sent på hösten då de två filmer som skulle visats 
våren 2020 äntligen fick sin tid på filmduken.  
 
Utmärkelser 
Poppestipendiat blev Wilma Pettersson, hon skriver texter och melodier på Fridhems 
Musiklabb ”med ambition, närvaro och entusiasm”. 
 
Föreningen Skånelin fick Svalövs kulturpris 2021 eftersom de bevarar och sprider kunskap 
om spånadlinets historia. 
 
Kulturstipendiet delades i år av Alicia Lindberg och Ola Horvath. Alicia Lindberg går på 
Fridhems folkhögskolas jazzlinje och jobbar på att ge ut ett album. Hon vill redovisa sitt 
stipendium genom en konsert med egen musik. Ola Horvath målar tavlor och vill gärna göra 
en utställning. Hans redovisning blir ett bildspel för Bildningsnämnden. 
 
Svalövsambassadör blev artisten Stephanie Louise Caroline Lamotte, mera känd som Loulou 
Lamotte i gruppen The Mamas, gruppen som vann Melodifestivalen 2020. Hon har verkligen 
synts och hörts i hela Sverige, och i Europa. En god representant för kommunen.  
 
Även Ida On har synts i media under året, i SVT:s barnprogram Sommarlov.  
 
Årets företagare i Svalöv blev Göran Larsson på Söderåsens Värmeteknik AB, och årets unga 



företagare blev Nils-Hugo Lindström och Jakob Dahlström på Wermö mark och 
trädgårdsanläggning AB. 
 
40-åringar 
I år är vi 14 357 invånare i Svalövs kommun, 89 personer fler än 2020. Medelåldern i 
kommunen är 40,4 år. Jag vet inte om det var därför, men under innevarande år kallades alla 
40-åringar till en hälsokontroll. Blodprover togs samt blodtryck, längd, vikt och midjemått. 
De kallade fick också fylla i en enkät. Det visade sig att ett stort antal hade höga 
kolesterolvärden, höga blodsockervärden och övervikt. Det var inte bra. Men de undersökta 
40-åringarna var glada att få veta att de behövde ändra livsstil. Flera stycken av dem har nu 
börjat träna och äta nyttigare.  
 
Väder och skörd  
Klimatförändringarna har gjort att det mera sällan blir vinter i Skåne, men i år kom vintern till 
Svalöv i mitten av januari. Isen lade sig på sjöarna och det gick att åka skridskor. Snön var 
inte djup, men låg kvar i några veckor och gjorde tillvaron lite ljusare. Våren var dock inte sen 
att anlända, det gjorde den redan i slutet av februari, sommaren kom i maj och hösten kom i 
oktober. Augusti månad var den kallaste på många år, vilket påverkade grödan negativt. 
 
I maj var grödorna så fina och frodiga att förväntan om en rekordskörd steg, men 
avkastningen infriade inte de höga förväntningarna. Orsaken var, förstås, sommarvädret.  
 
Det medelmåttiga resultatet förväntas ge högre matpriser. Det är inte bara den sämre 
spannmålsskörden som är orsaken, utan även ökade utgifter för diesel, el och foder kommer 
att påverka priserna. De ökade omkostnaderna beror på världsläget med Coronasmittan som 
en faktor.  
 
Och så är vi tillbaka till Coronan igen.  
 
Svalöfs Gilles hävdatecknare Unna Stenram 1 december 2021 


