
	
Svalöfs	Gille	-	Årskrönika	2019		
Uppläst	den	lördagen	den	30	november		på	Gillets	högtidssammankomst	
	
Vår	hävdatecknare	kan	inte	komma	och	har	inte	heller,	på	grund	av	sjukdom,	orkat	skriva	
årets	krönika.	
Så	med	kort	varsel	ha	jag	hoppat	in.	Jag	har	ju	tidigare	varit	hävdatecknare	för	Gillet	och	
minns	hur	roligt	det	var	att	gå	igenom	tidningslägg	och	fråga	ut	personer.	
I	år	har	jag	hittat	nästan	allt	på	nätet.	Lokaltidningen	har	ett	nätarkiv,	kommunen	har	arkiv	
för	pressmeddelande	och	allt	som	är	kommunalinformation	i	lokaltidningen.		
Sen	finns	det	ju	alla	kommunala	protokoll.	
	
Vårt	verksamhetsår	är	ju	numera	1nov	–	30	september.		
Men	min	krönika	sträcker	sig	från	högtidssammankomst	till	högtidssammankomst.	
	
Om	vi	börjar	med	politiken	så	har	den	varit	minst	sagt	rörig.	Så	var	det	i	fjor	och	så	även	i	år.	
Efter	valet	2018	fick	vi	som	ni	vet	en	borglig	allians	med	C,	M,	L	ock	KD.	
Denna	sprack	i	april	efter	diverse	anklagelser	om	illojala	samtal	mellan	olika	partier	och	SD.	
Efter	diverse	turer	bildades	en	ny	kommunledning	med	M,	KD,	och	SD	med	valsamverkan	
med	liberalerna.	SD	som	är	det	största	partiet	får	ordförande	posten	i	kommunstyrelsens	
presidium	och	blir	kommunalråd.	
Ytterligare	en	skånsk	kommun	som	ignorerar	partiledningarnas	policy	gentemot	
Sverigedemokraterna.	
Men	så	är	det	stor	skillnad	på	riksideologi	och	kommunpolitik	i	praktiken.	
	
Vissa	politiska	beslut	upprör	medborgarna	mer	än	andra.	
Så	är	det	beslutat	att	Svabo	skall	dela	ut	4	milj	till	ägarna	och	Svalo	8	milj	kr.	
Hyresgästerna	i	Svabo	är	rädda	för	att	detta	kommer	att	påverka	hyressättning	och	
underhåll.	1000	namnunderskrifter	mot	beslutet	samlades	in	och	överlämnades	till	
kommunledningen	och	en	stor	demonstration	med	plakat	ägde	rum	utanför	kommunhuset.	
Även	hälften	av	styrelserna	lämnade	sina	uppdrag,	mycket	på	grund	av	att		
VD	för	Svabo	blev	uppsagd	på	vaga	grunder.	Dock	fick	han18	månadslöner	vilket	följer	
Sverigetrenden	att	omsättningen	på	kommunala	chefer	är	stor	och	många	sägs	upp	och	får	
gå	med	som	det	verkar	för	kommuninvånarna	med	hög	ersättning.	
	
Lite	annat	från	kommunens		
Tjänstemän	och	politiker	arbetar	med	vision	för	Svalöv	2040	och	man	har	även	startat	en	
medborgardialog	med	samma	mål.		
Ny	ekonomichef	som	ersätter	en	trotjänare,	Jan	Bengtsson,	som	suttit	på	posten	i	19	år.	
Politikcafé	för	unga	är	ett	försök	att	öka	intresset	för	politik	och	samhällsfrågor.	Hit	bjuder	
man	också	in	kommunpolitikerna.	
Certifiering	av	verksamheter	är	populärt	och	en	hjälp	och	ett	styrmedel.	
Svalöv	har	Sveriges	första	hbtq	certifierade	stödboende	för	ensamkommande	barn	och	unga	
vuxna.	Andra	verksamheter	skall	komma	efter.	
	
F	o	m	första	augusti	införs	kundval	för	hemtjänsten.	Det	vill	säga	att	andra	aktörer	än	
kommunen	kan	utföra	tjänsterna.		



Mätning	
I	dag	skall	man	mäta	allting,	så	även	kommunala	aktiviteter.	

Linåkerskolan	har	haft	problem,	men		årets	mätning	som	gäller	behörighet	till	gymnasiet	
visar	att	man	är	på	rätt	väg.	På två år har andelen gymnasiebehöriga ökat med drygt 13 
procentenheter. Läsåret 2016/17 dippade resultaten på Linåkerskolan i Svalöv. 
Behörigheten till gymnasiet var då nere på 72,8 procent. Året därpå ökade andelen 
behöriga till 78,5 procent. Nu har resultaten för läsåret 2018/19 kommit. Då kan 
konstateras att över 86 procent av avgångseleverna är behöriga till gymnasiet. 

Även Svalövs gymnasium har undersökts och klarat sig bra. 

Visste ni att i år tog 137 elever från 12 olika program studenten.  

SKL, Sveriges kommuner och landsting har mätt en nöjd kundundersökning. Kund i 
det här fallet är företagare som har ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. 
Resultatet blev 74 enheter vilket är 2 enheter över rikssnittet. En förbättring. 
Speciellt handläggningstiden av bygglov har förbättrats, dvs förkortats. 

Trygghetsmätning 

Detta mäter kommuninvånarnas trygghetskänsla. Värdet något lägre än i fjor, men 
Svalöv är en trygg plats att bo på. Mest oroar sig folk för trafiken, fort-och 
buskörning och nedskräpning. 

Men visst händer det saker:  

Rån i jourlivsbutiken vid Solgården - men med hjälp av vittnen är två ungdomar 
gripna.  Datorer stulna från Kommunhuset. Utsläpp av duvor genom sönderslagna 
in- och utgångar. Och i maj var det en sprängning vid polishusets entrédörr. 

Listan kan göras lång, det är bara att titta i polisregistret. 

Pristagare 

Kulturpristagare: 

Bo Ingvar Svenssons ”landsbygdens hus”. Kring Stenestad är det byggt ett antal 
hus som ser ut som nyrestaurerade gamla byggnader, men är helt nya. 

IDA ON blivande musikalartist från Svalöv 

Årets företagare: 

 Peter och Patrik Åkesson, Svalövs Plåt AB, ett företag som startades av deras 
pappa 1969. 

Svalövs Ambassadör:  

Deltidsbrandmannen, Ola Stigmar, sprang Göteborgshalvmaran med full 
rökdykarutrustning. Detta för välgörande ändamål. 

 

 

 



Sport idrott 

Några ord 

För 6 gången ordnades Söderåsens halvmara, det s.k. Vårloppet. Ett hundratal 
löpare sprang genom Svalöv. 

Sporter på B  Bowling har gått upp i division 2. 

  Boule har både inomhus och utomhusbana. 

  Badmintonklubb finns ånyo. 

Bollklubb, Svalöv är som alltid aktiv och har som vanligt i                  
november ordnat SvalövsCupen. 

Cityidrott i Landskrona startar verksamhet i Svalöv och nu även friidrottsskola. 

Senior sport School är en verksamhet för en annan åldersgrupp. Tolv träffar där man 
får prova på allt från fysisk aktivitet goda matvanor social gemenskap meningsfull 
sysselsättning. 

Intresset var stort. 60 personer sökte till de 25 platserna 

 

Månsabo Nybyggd på 80 talet, nerlagd, möglig, rivningshotad och nu fylld med 
aktiviteter. Här har Svalövs fjärde förskola öppnats i år. 

 

Svalövs gymnasium Kosläpp. Detta har blivit en tradition och publiksuccé. 

I år till kom ytterligare en attraktion. Innan de 58 korna dansade ut på grönbete 
dansade en grupp elever linedance för publiken. Utlagt på nätet och en viral succé 

 

BT kemi. 

Kommer ni ihåg Monica Nilssons avslöjande om tunnorna som var nergrävda på BT 
kemis industriområde och om hur blommorna dog för trädgårdsmästaren i 
Billeberga. Detta var 1974. Nu inleds den sista saneringsetappen av det södra 
industriområdet. Jord och betongprover tas upp och efter analys specialdesignar 
man saneringen av området med ny teknik som går ut på att man inte skall behöva 
flytta jordmassor. Termisk värmebehandling i situ. 

D.v.s., man stoppar ner en doppvärmare, värmer upp jorden och föroreningarna så 
att de förgasas och fångar upp dem i ett filter. 

Kaolin 

Ett annat långdraget ärende är kaolinbrytning på Billinge Fälad. Första ansökan kom 
1994. Nu har mark och Miljööverdomstolen meddelat att de ej beviljar 
prövningstillstånd. Även om industriområdet inte ligger inom Svalövs kommun så 
berör det indirekt kommunen, 
 



Byggande .Inflyttning i nybyggt hus med 8 lägenheter på möbelhandlartomten 
skedde i början på året. 
Ett fyravånings boningshus är snart klart på Ryttargatan och vid S infarten till Svalöv 
har KlaraBo påbörjat 54 lägenheter. 
Tomten Lantlyckan är tingad till ¾.  Bestämt är att här bl. a. skall bli trygghetsboende 
Kyrkvången i Svalövs norra del är snart färdigbyggd med villor. 
 
Affärsliv 
En institution går i graven  Konditoriet/bageriet i centrum, för mig fortfarande Krings 
efterträdare, har stängt. Lördagen den 15 juni. 
 
Coop har köpt alla nettobutiker och även Netto i Svalöv skall bli Coop. När vet man 
inte . 
 
Nytt Galleri har etablerat sig i Kvarnhuset, Blue light. 
 
Därmed slutar jag årets krönika med att påpeka att det hänt en del sen sist jag skrev. 
Bl.a. med kulturlivet. Titta på utbudet på biblioteket, titta i Evenemangskalendern, titta 
på kulturhusets utbud och glöm inte folkhögskolan.  
Men affärerna blir färre och färre. 
 
Jag vill också, på uppmaning av en gäst på högtidssammankomsten, ge en eloge till 
Jan Åke (Kola) Andersson och Gunn -Britt Karlsson för sitt stora och mångåriga 
ideella engagemang när det gäller fritidsgården på Månsabo och Nattvandrarna. 
På fredagen den 12 april var de inbjudna till vårmiddag med Landshövdingen på 
Residenset i Malmö tillsammans med  21 andra vardagshjältar nominerade av 
respektive kommunledningar 
 
 
Elisabeth Lyhagen 
Tillfällig hävdatecknare och ålderman 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	


