
  

  

SVALÖVS GILLES ÅRSKRÖNIKA 2008. 
 

Av Elsbeth Sjödin 

 GILLESSYSTRAR OCH GILLESBRÖDER! 

  

Nu är vi framme vid nu dvs. år 2008. I år har vi i Svalöv, liksom i övriga landet, fått 

höra att vi skall fokusera, fr. a. skall vi fokusera på klimat och miljö, och detta får 

bli den röda eller kanske nu hellre den gröna tråden i Svalövs Gilles årskrönika 

2008.  

Klimat i mindre skala det är väder. Alla minns vi väl den fantastiska våren med 

sommartemperatur och sommarblomning och sen var syrenerna överblommade 

långt före skolavslutningen i juni, som som vanligt betydde omslag till gråväder och 

regn. Sommaren kom igen i juli, t.o.m. nätterna var ljumma emellanåt, i augusti 

blev det brittiskt väder med mycket regn men någon brittsommar fick vi aldrig. 

Frosten, som brukar infinna sig till Allhelgonahelgen, var ganska punktlig i år och 

räckte till en tunn isskorpa på dammarna, men strax tog blidvädret över. Löven blev 

kvar länge på träden och vi har kunnat njuta av en gyllengul värld. Men så redan i 

slutet av november kom vintern igen, hade den globala uppvärmningen tagit paus? 

Mycket oenighet råder bland fackfolk om klimatförändringarna men man är överens 

om att blåsten tilltagit.  
  

Mer vind bör bli energi, anser regeringen. Men i Svalöv har det blåst upp till strid 

om vindmöllorna. Ägarna till Lönnstorps gård vill uppföra ett flertal vindkraftverk. 

De boende påSkipadrätten och i Karatofta vill slippa vindmöllor i grannskapet, 

vilka anses störa landskapsbilden, medföra reflexer och fladdrande skugga och 

sänka värdet på husen. Vindkraftsmotståndarna har goda bundsförvanter bland de 

styrande i Svalövs kommun. Den som vill satsa på grön el och bygga vindkraftverk, 

även där ingen enda granne störs, kämpar i motvind. Trots dom i länsrätt, 

kammarrätt och slutligen regeringsrätt fortsätter Kommunen att tillämpa sitt 

enastående effektiva regelverk mot vindkraft:för att få bygglov för en vindmölla 

krävs en detaljplan för området, kommunen har monopol på att utfärda detaljplan, 

men gör ingen detaljplan ...och så: inget bygglov och ingen vindmölla. -Just i 

dagarna kommer dock nya signaler! 

  

Inte producera förnyelsebar energi men gärna miljömedvetna konsumenter, se där 

Kommunens linje, och så satsas 280 000 på en energirådgivare åt svalövsborna. 

Med i bilden finns e-on, som satsar stort på en ny pelletseldad panna för fjärrvärme 

åt alla.  

Fler miljöråd kommer frånLSR (Landskrona-Svalöv-Renhållningsaktiebolag), som 

vill lära oss sortera soporna rätt enligt A- B- eller C-alternativet. Bästa sopa är 



trädgårdsavfallet, som blir kompost och fin jord. Men Pass på! Blir den högen för 

stor, passar den inte LSR.s mått och klassas i st. som brännbart, dvs. mindre 

miljövänligt avfall, men åtråvärt som energiråvara och därmed en bristvara, som 

numera importeras till Sverige! 

  

I mars kom planen 6K, sex kommuners samverkan för miljötillsyn, och så startade 

en stor utredning lokalt, för ny kommunal upphandlingspolicy, för att handla 

miljövänligt odlat och rättvisemärkta varor. Däremot avslogs motioner om att 

Svalöv skulle bli ett fairtrade city eller att inrätta en Svalövs klimatkommission. Inte 

ens förslaget till skötselplan för kommunens skogar fann nåd, trots att en 

skötselplan kunde ha räddat drygt 100-åriga ekar att falla för den kommunala 

röjsågen. Skötselplan för Svenstorps-Bolshus naturreservat finns, men har glömts 

bort, den måste genast aktualiseras krävdes i maj och åter i augusti.  

Bortsett från det försummade naturreservatet, kan Svalövsborna glädja sig åt 

vidsträckta grönytor och strövområden. Vägen runt sjön är ett omtyckt 

promenadstråk. Där har 15 små blivit 7 stora tomter med sjöutsikt, som nu väntar på 

köpare. Väster om sjön eller just söder om kyrkan håller ett nytt bostadsområde på 

att ta form med ett 40-tal tomter.  

En ny siluett, Nettos bygge mitt i centrum, kom till i rekordfart; från byggstart i 

mars till invigning med jättelånga köer den 26 juni. Bygget åstadkom både debatt 

och turbulens. Nya parkeringsplatser måste till centralt, de fick plats på busstorget, 

och en busshållplats fick flytta till Luggudevägen och passagerarna levde farligt, 

alltför farligt och så blev det återgång till busstorget, alltmedan kommunens 

ansvariga projekterade och presenterade den nya trafikplanen för Svalövs centrum. 

Förutseende planering kan de styrande i kommunen åberopa. Långt innan någon 

anat den allvarliga globalaekonomiska krisen, hade man här vidtagit motåtgärder: 

att spara. Sparivern har särskilt drabbat all kulturell verksamhet. Ett exempel är 

behandlingen av biografen Palladium. Under flera år har inte ett enda positivt beslut 

fattats för Palladium, men väl negativa.I våras kom tankar på försäljning. I höst –

med hänvisning till årets sparkrav- sägs hyresavtalet upp med Svabo. För 70 000 

äventyras mycket uppskattade Svalövs Filmstudios verksamhet. 

  

I augusti tillträdde Margareta Sandberg Jönsson tjänsten som chef för ”Svalövs 

bibliotek och allmänkulturen”, men att hejda den kulturella utarmningen, varken 

kan eller får hon chansen att göra! För att fylla kommunens kassakista vill 

kommunen sälja sina fastigheter, t. ex. helrenoverade och just nyinvigda Svalövs 

Gymnasium eller gamla Magasinet. Alla gillar inte säljplanerna, anhållan att 

Magasinet ska byggnadsminnesförklaras har gått till Länsstyrelsen.Kanske kan en 

byggnadsminnesförklaring bli räddningenför Palladium också. 
  

Vår policy är att satsa på barn och ungdom, hävdar KUN (Kultur- och 

utbildningsnämnden) och berömmer sig av att ha startat Svalövs ungdomsgård i 

februari. Men hela berömmet bör ges till nattvandrarna, med Jan-Åke Svensson i 



ledningen, som tidigt insåg att Svalövsmiljön inte erbjuder ungdomarna annan 

sysselsättning i sen kväll än att dra runt och göra bus och så utverkades att 

Nattvandrarna och Svalövs Bollklubb håller öppet hus i Idrottshallen fredag, lördag 

och söndag kväll.  

Satsningen på ”fritidsgården” var delvis en reaktion på att skadegörelse, stöld och 

narkotikabrott ökat och fortsatte öka chockartati januari 2008. Nu har skadegörelsen 

minskat väsentligt. –Med knappa resurser måste polisen lita till idéella krafter, 

menar chefen i Svalöv, Rickard Gartér.  
  

I dag organiseras polisen enligt ”Totalmodellen”. Svalöv tillhör Skåne NV, där 5 

kommuner samverkar, bl.a. om att ha minst en polisbil rullande dygnet runt. Skåne 

NV kommer att förstärkas med ca 25 poliser, för Svalöv innebär det 4 nyutbildade 

närpoliser 2010. 

KUN:s satsning på barn och ungdom har bl. a. gällt Linåkerskolan. Där har man i år 

tillsatt inte bara en utan två fullt kompetenta rektorer med uppdraget att återupprätta 

en skola där eleverna når godkända resultat. Dessutom har tidigare idrottsläraren 

Susanne Ahlberg anställts somutvecklingsledare för skolorna i Svalövs kommun. 

Hon vill satsa på elevhälsa och vardagsmotion, som ett sätt att få eleverna att 

prestera bättre.  

Hur det andliga klimatet skall förbättras visades i höstas när storbråk utbröt på 

Linåkerskolan. Skolpersonal ingrep resolut, bråkstakarna fick time-out från skolan 

och vid återkomsten fick de lära konflikthantering och om följderna av att bruka 

våld. 

Dagens skolbarn klarar datorer och Internet. Redan på mellanstadiet är många 

elever skickligare i IT-teknik än föräldrarna Men lärare, elever och föräldrar måste 

också se nätet som riskmiljö. Detta tog man fasta på på Central- och Månsaboskolan 

och inbjöd en dataanalytiker att informera om faror och ge rådför nätanvändare.  
  

Ett par fina utmärkelser har gått till Svalövsskolor i år. Statens Kulturråd har gett 

100 000 och Färs&Frosta Sparbank fyllde på med 17 000 för en fortsättning av 

poesitävlingen Poem Express.  

Fridhems Folkhögskola utmärker sig ständigt: I år tog Fridhem guld och brons i 

tävlingen Sveriges bästa filmskola. Dessutom lyckades 8 av 16 elever på 

teaterlinjen komma in på Teaterhögskolan i Stockholm och Malmö.  

Från Svalövs gymnasium, ”gamla Lantan”, kommer nygamla signaler: satsning på 

lärlingsplatser, något som regeringen önskat och ger 25000 / plats. Förutom 

pengarna räknas lärlingsplatserna som ett plus i konkurrensen om eleverna. Ett 

annat plus i konkurrensen får Landskrona-Svalövs Gymnasieförbund om man får 

rätt att ge spetsutbildning i marinbiologi med mijöprofil, ett aktuellt ämne när livet i 

havet är hotat. 

Vikande elevunderlag är redan nu en aktualitet i skolvärlden. Nu införs skolpeng i 

kommunens skolor, När skolans kassa numer bestäms av antalet elever, då får små 

skolor som minskar stora problem. Även Linåkerskolan får känna på konkurrensen 



från andra högstadier om eleverna. En konkurrent på hemmaplan är Montessori, 

som i höst startat ett högstadium med lokaler på lantbrukskontoret hos Svalöf-

Weibull. 
  

Färre elever i kommunens skolor är en spegling av att invånarantalet i kommunen 

minskar, Svalöv tappar flest invånare av alla Skånes kommuner. Däremot talar 

arbetslöshetsstatistiken till Svalövs fördel. Här har arbetslösheten under året legat på 

stabil låg nivå. Flera företag som anrika Ekblads Smide och Svalövs Svincenter har 

upphört. Likaså får svalövsborna numera klara sig utan Svensk Kassaservice och 

Företagshälsovården. Det är småföretagarna som håller Svalöv i gång, de har visat 

sig vara mindre sårbara vid ekonomisk kris. Drygt 50 nya småföretag har kommit 

till detta år. Ett av dem, ett företag som verkligen ligger i tiden, är mittimyllan.se, en 

webbutik, där man kan handla miljövänlig inredning av god design. Ett gammalt 

företag, som tryggt kan övergå i unga händer är ”Connys Glasmästeri”. Dotter Anna 

utbildar sig till glasmästare, men har snart också klarat den tuffa utbildningen till 

brandman, med energi över för boxningspass och fotboll, - en fin representant för 

det unga livskraftiga Svalöv. Flera av småföretagen i Svalöv drivs av våra 

invandrare, de kan bli fler: 15 nyblivna svenska medborgare hälsades välkomna i år 

vid en speciell ceremoni den soliga fredagen den 6 juni, nationaldagen. 
  

Och med nationaldagen kunde Gillets årskrönika för 2008 varit slut, men så blir det 

inte, nu kommer förra hävdatecknaren med ytterligare en dag: ...... 
  

 


