
SVALÖVS GILLES ÅRSKRÖNIKA 2020 

(dec 2019- nov 2020) 

Hävdatecknaren har i år kanske det lättaste uppdraget i Gillets historia eftersom så mycket har fått 

ställas in. Svalövs Gilles egna två årliga publika sammankomster inräknade, Valborgsmässoafton i 

Parken och första decembers Högtidssammankomst. Allt på grund av ”rådande omständigheter” i 

Coronavirusets namn. Men årskrönikan ställs i alla fall inte in. Jag har främst hämtat information från 

Lokaltidningen, webben och från kommunens och kyrkans personal. 

2019 

Förra året avslutades med milt väder och att visionsdokumentet från Svalövs kommuns politiker 

”Svalövs vision – vision 2040” presenterades. Arbetet med denna hade pågått sedan 2018 och flera 

intressegrupper hade fått komma med sina synpunkter. Visionen sammanfattas sålunda: ”Har mod 

och framåtanda”, ”Knyter samman”, ”Låter människor växa” och ”Har plats för liv”.  Det är goda ord, 

nu gäller det att fylla dem med substans. 

2020 

Svalöv växer 

Vid 2020 års början var kommunens befolkning 145 personer fler än vid 2018 års slut, det blir 14.268 

kommuninvånare. Kommunens befolkning växer alltså och det märks på byggandet av nya bostäder. I 

Svalöv blev 54 lägenheter med ettor, tvåor, treor och fyror på KlaraBo på Södervång klara för 

inflyttning i maj. Husen är i två våningar och har gråmålad träfasad. Balkongerna och altanerna blev 

snabbt trivsamma med prunkande växter. Var det balkongblommorna annonsören tänkte på när hen 

skrev ”naturnära område” om KlaraBo? Eller tänkte hen på det överfulla diket och leråkern på andra 

sidan vägen? Området är trevligt, men jag skulle inte kalla det naturnära. 

 

Fler villor på norr blir färdiga för inflyttning, och under hösten blev detaljplanen för Norra 

Kyrkovången antagen. Platsen har varit bebyggd förut. Arkeologer fann gropar, stolphål, härd och 

diken på området. Om lämningarna är lika gamla som de närbelägna gravarna vid Svalövssjön är de 

från senare delen av bronsåldern eller äldre järnålder, dvs 2.500 år gamla. Vår by har gamla anor. 

Vad kommer Kyrkovångens blivande hus att lämna efter sig? Fiberkablar och utegrillar?  

Lantlyckan är ännu inte bebyggd, men det går att parkera bilen där så länge. Ett sjuttiotal lägenheter 

planeras och de får ett centralt läge nära den nya järnvägsstationen. 

 

Perrongen till den rustade järnvägen är flyttad norrut räknat från det gamla stationshuset, vilket 

bland annat gjorde att Persbos lilla fina trädgård försvann och blev parkeringsplats. Under året har 

arbetet med Söderbanan blivit väldigt märkbart. Vi fått köra nya och olika vägar. En stor del av våren 

var järnvägsövergången på Onsjövägen avstängd och vägen kunde ändras från dag till dag eller till 

och med timme för timme. Det gällde att vara observant bakom ratten eller styrstången. Riktigt 

färdigt känns det inte eftersom det fortfarande är stora bucklor i asfalten. Det var i alla fall intressant 

att se alla märkliga fordon och lok på spåret och grupper av neonklädda arbetare som rörde sig kring 

spåret vid alla tider på dygnet. Infarten till Cebe-huset fick en helt ny sträckning, den gick runt hela 

Hjalmar Nilssonsparken och Montessoribarnen kunde inte bli avsläppta där de brukade av sina 

bilburna föräldrar. Det var alltså många rutiner som rubbades.  

Resultatet blir en 38 km enkelspårig järnväg mellan Teckomatorp och Åstorp med nya mötesspår för 

650 meter långa tåg. Spåren blir anpassade så att tågen ska kunna gå i 160 km i timmen.  

 



I november börjar ett annat stort grävarbete då vägen mot Landskrona grävdes upp. Arbetet ska 

pågå i många månader. Även Herrevadsgatan i de mer centrala delarna av Svalöv rustas upp.  

Biblioteket 

Biblioteket återinvigdes 3 januari, med trolleri, ansiktsmålning och popcorn. Efter flera veckors 

renovering gladdes vi alla åt att ta lokalerna i bruk igen. Avdelningen för de unga fick mer utrymme 

på den plats där förut vuxenavdelningen funnits, i den gamla realskolans gymnastiksal. Den blev 

dessutom mycket mera färgglad. En väggmålning av Henriette Udsen (egentligen en specialtryckt 

tapet) dekorerar nu västra väggen i barnavdelningen. Målningen är specialritad för platsen och har 

utnyttjat väggens form, till exempel har den fyrkantiga lufttrumman blivit ett tjusigt höghus. Hav, 

regnbåge och en flock skira fjärilar pryder också väggen, och befolkas av många små varelser.  

 

Elever från Svalövs skolor var med i utformandet av det nya biblioteket. De ville att lokalen skulle ha 

mycket färg och de önskade specifikt en regnbåge. Dessa idéer tog Henriette Udsen till sig på ett 

briljant sätt. Däremot kunde inte förslaget att lägga in ett golv i guld och glitter förverkligas. Men 

idén kan sparas. 

Vuxenavdelningen flyttades och fler bekväma läsfåtöljer finns nu till trogna tidningsläsares 

förfogande. En självbetjäningsautomat för utlån och återlämning installerades. En hjälp att korta 

köerna. Ska man bara låna en bok eller lämna tillbaka något kan man sköta det ärendet själv.  

 

Finansieringen kom från staten, under namnet ”Stärkta bibliotek”. Samma projektet gav också medel 

till att stimulera verksamheten för de allra minsta med ”Babybibblan”, där spädbarn med sina vuxna 

kunde komma varannan vecka och se teater, ha sångstunder mm. Ett populärt inslag tills Coronan 

satte tillfälligt stopp.  

 

Bibliotekets regnbåge passar fint in i verksamheten när nu kommunen fortsätter sitt HBTQI-

certifieringsarbete. Både bibliotekets och socialomsorgens personal har gått RFSU:s utbildning i år. 

Kyrkan 

Klockspelet utanför Forslidsgården tystnade för en tid sedan. Då hade det spelat sedan det kom på 

plats 1981. Klockorna köptes från Ystad på 1970-talet där de tillverkats av Ohlssons Klockgjuteri. 

Först efter en strid med kulturnämnd och bibliotekspersonal blev spelet placerat där det står idag. 

Bibliotekspersonalen befarade att läsande besökare skulle störas av det mäktiga ljudet av klockornas 

klang (det är 24 stycken).  

 

Spelverket lagades och återinvigdes den 5:e mars. Kyrkorådets ordförande Eva Olofsson och organist 

Outi Ben Ammar berättade om klockspelets historik och mekanik. Ett åttiotal personer kom och 

lyssnade och fick sedan sopplunch. Sopplunchen är en fastetidstradition sedan många år. 

Det är förre organisten Lars-Åke Norlander och Outi Ben Ammar som har valt och arrangerat 

musikstyckena. Det är främst folkmelodier och psalmer, och de spelas 8:00, 12:00 och 18:00 på 

vardagar, och helger 12:00 och 18:00. 

Corona och covid-19 

Detta år kommer vi att minnas länge som Coronaåret. Coronahotet verkade inte så allvarligt för oss i 

Sverige i början av året. Det var en sjukdom långt borta, så vi skulle nog klara oss. Men efter 

sportlovet blev det tydligt att också vi var drabbade. I mars ställdes det mesta in, bibliotekens 

omtyckta bokcaféer och föredrag, filmvisningar på Kulturhuset, listan kan bli hur lång som helst. 



Personer över 70 år blev rekommenderade att inte träffa andra människor, de skulle helst inte ens 

köpa mat själva. Kommunens äldreboenden stängde för besökare för att skydda de boende.  

Många arbetsplatser skickade hem sin personal och bad dem jobba hemifrån med allt vad det 

innebar. Den digitala kompetensen har höjts och digitala plattformar har fått prova sin kapacitet. 

Svalövs förskolor och grundskolor bedrev sin undervisning som vanligt, men undervisningen för de 

äldre eleverna blev annorlunda. Både Fridhems Folkhögskola och Svalöfs Gymnasium förlade sin 

undervisning på distans vårterminen ut. Det populära kosläppet fick ske utan publik och inget 

traditionellt studentfirande kunde det bli. Inga lastbilsflak och inga stora fester. Det blev heller inga 

sommarkurser på Fridhem.   

Glädjeämnen 

Men visst fanns ljuspunkter. Utomhuslivet blomstrade under våren och sommaren.  

Svalövs Naturskyddsförening kunde fortsätta att skåda fåglar vid ”fäladen”. Kyrkan ordnade 

promenader runt Svalövssjön. 

En aktivitetspark invigdes vid Båghallen i september. Solen sken och sju personer från kommunen 

och Heleneborgsskolan klippte band samtidigt.  Aktivitetsparken består av en gammal tennisbana 

som nu har blivit en skateboardramp, en pumptrackbana för cykling och kickbikes, ett teqballbord för 

att kicka boll och ett utegym med fyra olika redskap. Hjälm anbefalles för alla som nyttjar banorna. 

 

John-Ove Hansson testamenterade en miljon kronor till Svalövs skulpturer. Pengarna ska bland annat 

användas till bättre skyltning och till belysning av skulpturerna nattetid. Hansson började skänka 

skulpturer till kommunen 2014, de flesta av Robert Harding. Nu finns ett femtiotal runt om i 

kommunen. 

 

På Kvinnoöppet kan kvinnor i alla åldrar träffas. Här finns olika aktiviteter för dem som behöver 

komma hemifrån och göra nya bekantskaper. I tre år har verksamheten funnits. 

Ett gott initiativ kommer från Anna Molin och Johan Arlefalk med Inlöparna. Syftet med Inlöparna är 

att ta hand om sin hälsa och att träffas, oavsett vem man är. Klockan fyra på onsdagsefter-

middagarna är det samling för en 3 km lång löp- eller promenadrunda. 

 

De boende på Solgården fick tårta från niondeklasserna ena veckan och sångunderhållning med Nils 

Tärnklint andra veckan. Allt var mycket uppskattat – och Coronaanpassat. 

Vädret och skörden 

Våren började redan den 15:e februari. Faktum är att höst övergick direkt till vår utan att passera 

vinter. För SMHI har bestämt att våren infaller då dygnsmedeltemperaturen är över noll grader sju 

dygn i följd. Men inte före den 15 februari.  Det händer inte så ofta att vintern uteblir helt, men 

klimatförändringen gör att det sker oftare nu för tiden. Det föll knappt någon snö i Svalöv sistlidna 

januari och februari.  

Men sedan blev maj kall och många blommor på fruktträden frös, vilket gav ett sämre fruktår. Även 

juli, mångas semestermånad, blev ovanligt kall. Men augusti blev nästan tropisk och gav fint och torrt 

skördeväder för traktens lantbruk. Skörden blev medelstor och av god kvalitet. Det torra vädret 

gjorde att spannmålen slapp sjukdomar. Höstsådden kom igång i god tid. Gott! 

 

 



Utmärkelser 

2019 rankades Svalövs kommun som fyra av Skånes kommuner när det gäller näringslivet. Det är 

kreditupplysningsföretaget SYNA som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag. Året innan 

låg Svalöv på 24:e plats. Det var en rejäl förbättring. Svalövs kommun avancerar i företagsranking 

också. Sedan 2015 har kommunen klättrat från position 227 till årets plats 135. 

Var femte år anordnas tävlingen om landets godaste dricksvatten. Svalöv vann inte i år (det gjorde 

Höganäs), men vattnet fick ett fint omdöme: ”friskt vatten med virvlande och klar ton”. 

Martin Nilsson utsågs till årets företagare 2019 i kommunen. Han är Norrvidinges vice VD och 

grundare, verksam i Billeberga. 

Erik Nylund, grafiker och illustratör, får Svalövs kommuns kulturpris 2020.  Just nu är han i färd med 

en stor (2 x 5 m) illustration till British Library. 

Kitty Andersson, musikstuderande, får Svalövs kommuns kulturstipendium 2020. Hon är också 

sångerska i bandet Viceroy. 

Mattias Nilsson kom till final i rikstävlingen Startist som är en musiktävling för personer med 

funktionsnedsättning. Fortfarande går det att se hans proffsiga framträdande på youtube.  

 

Sport 

Fotboll Svalövs seniorherrar kom på en åttondeplats i Division 5 Västra. 

I årets fotbollsturnering deltog 143 barn från hela kommunen. De yngsta var 7 år. Devisen var att ha 

roligt tillsammans. Det är en härlig inställning till sport. 

Affärsliv och arbetstillfällen 

En ny restaurangbyggnad växer fram mittemot det gamla sparbankshuset. Det är Rondellpizzerians 

ägare som vill expandera. Sorgligt nog blev den nästan färdiga byggnaden brandskadad under 

hösten. Detta medför att den inte kunde öppna enligt plan i oktober.  

Coop flyttade in i Nettos gamla lokaler under våren. Det är cirka 35 år sedan det gamla Konsum slog 

igen, men nu var det dags igen för kooperationen att ta plats i Svalöv. Affären är rymlig och en 

bekväm nyhet är att kunderna själva kan skanna sina varor och betala med kort. Utan någon kontakt 

med personal. Det kan kännas bra i Coronapandemins tider.  

I höst kom besked om att Jordbruksverket flyttar från Svalöv och flyttar in i Weibullsholms gamla 

lokaler i Landskrona. De trettio anställda i Svalöv erbjuds flytta med.  

 

Ungdomsarbetslösheten har gått upp, och det beror förmodligen på pandemin. Svalövs kommun är 

inte den enda i landet med detta problem. 

Kommunen 

Kommunen styrs fortfarande av SD, M, KD och L.  Ann Pettersson (M) lämnade uppdraget som 

ordförande i fullmäktige. Ingrid Ekström (SD) valdes till ny ordförande, samtidigt lämnade hon 

platsen som förste vice ordförande. Den platsen fick istället Anna Berg von Linde (M). 

Coronapandemin har medfört att inte alla politiska ledamöter har deltagit i kommunfullmäktiges 

sammanträden. Det politiska spelet har fortsatt under året, som vanlig kommuninvånare är det svårt 

att följa med i alla turer.   
 

Cecilia Andersson blev kommunens nya socialchef i september. 

 

 

 



Svalövsbostäder och omröstning 

Turbulensen kring Svalövbostäder fortsätter även i år. Förra året gällde det en utbetalning från 

Svalövsbostäder till kommunen. I år gäller det den förändrade bolagsorganisationen av kommunens 

fastighetsbolag. Tanken på att förändra organisationen var inte populär i alla läger och en 

namninsamling gjorde att en omröstning kunde ske i frågan. Sammanfattningsvis innebär förslaget 

att ”kommunen får en äkta koncern med ett nybildat moderbolag som ska heta Svalövs kommunhus 

AB samt tre helägda dotterbolag”. Fastän förslaget klubbades igenom under hösten ska 

omröstningen ändå hållas våren 2021.  Vad denna nu kan göra för skillnad, undrar jag? 

Skolan 

Skolinspektionen tyckte att Svalövs skolor gör ett gott jobb när det gäller studieresultat, trygghet och 

kompetens. Men påpekade skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat. Flickorna har ett 

bättre resultat än pojkarna, där behövs alltså en insats. Andelen grundskoleelever som får behörighet 

till gymnasiet ligger kvar på samma höga nivå som förra året. Andelen gymnasieelever som tar sin 

examen inom tre år ökade.  

 

Förskolor  

I december2019 öppnades en ny förskola, Skattkistan. Den ligger i samma byggnad som förskolans 

Guldkornet. 

Norrgårdens förskola påbörjade en ordentlig renovering och utbyggnad under året, och utegården 

ska bli mera spännande.  

BT Kemi  

När saneringen av den södra delen började hittades mer betong i jorden. Betongen måste 

naturligtvis plockas bort och det medför en ökad kostnad. Den totala utgiften för saneringen på hela 

BT Kemiområdet kommer att bli uppåt en halv miljard kronor.  

Tragik 

Hösten blev mörk i flera bemärkelser. En ung man hittades i en trappuppgång med så svåra skador 

att hans liv inte kunde gå att rädda. Bara någon dag efter dådet greps en annan ung man för dådet. 

En fruktansvärd händelse för alla inblandade och för alla Svalövs invånare. 

 

Mer Corona igen 

Under hösten ökade smittspridningen dramatiskt av covid-19 i hela landet, även så i Skåne. Nu 

hittade smittan in på flera av kommunens arbetsplatser och nedstängningen blev än mer sträng. Sista 

veckan i november är det bara tillåtet med 8 personer i en allmän sammankomst, gymnasiet skickade 

återigen hem sina elever, dock inte alla denna gång. Biblioteket stängde men erbjuder uthämtning av 

böcker efter överenskommelse och lanserar digitalt Bokcafé.  

 

På Region Skånes webbplats kan vi följa utvecklingen.  Där anges antal konstaterade personer med 

covid-19 per kommun. I slutet av november hade totalt 174 personer smittats i Svalövs kommun.  

Illa, men inte värre än i övriga delar av landet. 

 

Låt oss hoppas att detta förlidna år får gå till historien som ”Coronaåret” och inte som ”Det första 

Coronaåret”. I november kom rapporter om lovande vaccin. Vi hoppas på ett gott friskt 2021! 

 

Svalöv 1 december 2020  

Unna Stenram, hävdatecknare 


