
       

  

  

  

SVALÖVS GILLES ÅRSKRÖNIKA 2009.                                                                      

  

Av Elsbeth Sjödin 

Gilleskrönikan som handlar om tid, vår tid, som bara går fortare och fortare. Det fick jag bevis för när jag 

nyligen läste följande: DÅ på femtitalet så... men i NUTIDEN...Och jag som trodde att mitt 50-tal är nutid! 

  

Visst, nu i december känns redan förra vintern långt borta. Då, när det precis som på gammaldags 

vintrar, kom kyla och snö lagom till sportlovet. Skridskorna hade redan prövats vid köldknäppen i början 

av året, nu kom också termosar och fältstolar med till Svalövssjön eller Svalövsdammen, där alla åldrar 

njöt i det sällsynt vackra vintervädret. Våren övergick tidigt i sommar, allt gick i blom och blommade 

överdådigt. I min lilla trädgård räknade jag till mer än 30 blommande arter den 30 april och det var så 

torrt att man allvarligt fick överväga: tända eller inte tända Valborgselden. Juni blev som vanligt dvs. 

inget sommarlovsväder, juli däremot blev en fin sommarsemestermånad. Hösten bjöd på mycket 

gråväder men tillräckligt regn för svampsäsong fick vi inte i år heller. 

  

Redan i bibeln är tiden en faktor att räkna med. Vi läser om sju goda år och sju magra. Nu heter de magra 

åren: finanskrisen, som betytt ett oår för Svalöv med många nollor i kommunens kassa. Och årets motto 

blev: SPARA!  

Redan vid nyår försvann fixartjänsten.  

Långt mer, ca 4 miljoner beräknar man att spara genom att LSS-vårdtagare, som tidigare tagits om hand 

på inrättningar utanför kommunen nu kan få hjälp på hemmaplan av ett mobilt team, som fått 

specialkompetens.  

Ett enklare sätt att ekonomisera handlar om att söka pengar från EU. EU-projekt ligger i tiden.  

I februari blev det nära ½ miljon till Vård- och omsorgsnämnden för att ge kompetensutveckl.  

  

Tid är pengar! Det bevisades av cykelvägen härifrån till Teckomatorp. I mer än 30 år har den diskuterats, 

2004 var allt färdigplanerat, 9 miljoner skulle den kosta. I år blir den klar och kostar drygt 19 miljoner. 

Många gillar att cykla och cykelvägen blir ett fint tillskott till alla de gång- och cykelvägar genom generöst 

tilltagna grönområden, som vi i Svalöv kan glädja oss åt. 

Hittills har åtta anställda klarat kommunens parkförvaltning, som nu avvecklas för att bli billigare och 



läggs ut på entreprenad. Förhoppningsvis kan Svenstorps-Bolshus naturreservat, som i åratal fått 

anmärkningar för dålig skötsel, nu äntligen komma med i den nya skötselplanen. 

  

Omorganisation är ett annat knep att spara. Genom effektivisering kunde 25 tjänster eller 10 miljoner 

sparas på kommunens ledning och administration. Redan i mars enades fullmäktige om den nya 

organisationen, som innebär att nämnderna försvinner, i st. knyts fyra beredningar till fullmäktige och 

kommunstyrelsen får fyra utskott som kan genomför fattade beslut. 

  

Repris på omorganisation som sparform lockade, lagom till höstterminens början kom förslaget: Slå ihop 

alla förskoleområden till ett enda. Förslaget mötte protester. Skulle flera års arbete och kostnader för att 

integrera förskola och skola spolieras? Och den nya organisationen skulle kräva nya tjänster. Var var då 

vinsten?? 

Då serverade kommunens högsta chefer en riktigt lockande morot, ett bonussystem för anställda, delar 

av överskottet i en verksamhet skulle gå tillbaka till personalen. Men folket ute i verksamheterna är inte 

som bankfolk och höga chefer. Man frågade Vad då överskott?? Och tyckte att ev. bonuspengar kunde 

användas bättre. 

  

Fem miljoner för ingenting, eller kanske som plåster på såren fick kommunen när fastighetsförsäljningen 

blev en flopp. CN-Gruppen skulle köpa: Nya fina Svalövs Gymnasium, Vårdcentralen, Apoteket, 

Bankhuset, Kvarnhuset, Mellanhuset och Magasinet m.fl. byggnader för ca 147 miljoner, men kunde inte 

betala, det fanns bara pengar till handpenningen. 

Alltså äger vi i Svalöv fortfarande vår gymnasieskola, där verksamheten utvecklas i rask takt. För Komvux. 

var flytten till skolan ett lyft. Nu planeras att Komvux skall integreras i organisationen för Kävlinge 

Landskrona Svalövs gymnasieförbund. 

  

Ett annat lyft handlar om lärlingsutbildning, som den förra regeringen tog bort. Då skulle ett treårigt 

gymnasium inriktas på högskolekompetens åt alla. Nu råder andra tider. Arbetsmarknadsminister Sven-

Otto Littorin och LO:s Irene Wennemo är rörande överens: Den moderna gymnasieskolan måste ha 

lärlingsutbildning. 

Många gymnasieskolor i Sverige har för få sökande. I Svalöv är det tvärt om, och det är lärlingsplatserna 

som lockar. I snitt i Sverige söker 40 % till yrkesinriktade program, här är motsvarande del 75 %. Här 

sökte 60 st till skolans 50 platser. 28 av dem var vikta för den nya inriktningen av fordonsprogrammet, 

Motorsport Ring Knutstorp, som utbildar tävlingstekniker. Invigningen var pampig. Den 10 september 

kom speedwaystjärnan Tony Rickardsson och klippte startflaggan för den nya utbildningen. 

  

På senare år har också högstadierna konkurrerat om eleverna. Nu får Linåker mer konkurrens på 



hemmaplan från Montessoriskolan, som i år utökats med åk. 8. 

Inte ett år, knappt ens ett läsår höll de ut, de två rektorerna på Linåkerskolan, Peter Sääw och Peter 

Tambour. Vi får söka två nya för två ska de vara sa kultur- och utbildningschefen, Kerstin Lingebrant. Sen 

tillsattes en, men en kvinna, Ann Christin Sjöholm, med erfarenhet från Bris och Rosengårdsskolan. 

  

Antalet Svalövsbor ökar och antalet förskolebarn växer och det krävs fler platser i förskolan.. Frågan blev: 

Bygga eller inte bygga nytt? Att Persbo och Loftet måste slopas var klart, och svaret blev: Bygga men bara 

för 45 förskolebarn, att bygga för fler kostar för mycket. Den nya förskolan byggs vid det nya 

bostadsområdet, söder om Svalövs kyrka, som kommunen döpte till Kyrkvången, därmed ratades Svalövs 

Gilles välgrundade namnförslag, Klockarevången. 

  

Köket på Månsaboskolan är utdömt sen länge och skall tas ur bruk .Linåkerskolans kök i malpåse ratas 

också. Nu satsas på att bygga ut Solgårdens kök. 

Enligt socialstyrelsens lista håller maten på Solgården högsta kvalité, även de som äter regelbundet på 

Solgården berömmer maten. Kostchefen, Ulrika Lindström har höga ambitioner, hon och personalen vill 

kämpa för den goda maten, som nu förhoppningsvis också kommer skolbarnen till del. 

  

Bygga för äldre krävs också. I Svalöv råder brist på seniorbostäder. På tomten vid Gummans bageri låter 

Christer Nordahl två baracker från Linåker återuppstå i full glans, som fyra tvårumslägenheter, just 

sådana som de som nått åldern 55 + önskar sig. 

  

Ett annorlunda bygge, den nya golfbanan, kallad Naturbanan, fick en storartad invigning den 12 

september. Invigningen var ett led i marknadsföringen för att locka spelare men också marknadsföring 

för Svalövs kommun, som vill locka hit företag. I rankingen över Sveriges företagarkommuner, tog Svalöv 

ett kliv uppåt till nr 208 av 290. 

  

Alla företag välkomnas dock inte, tvärtom. Sedan 2004 har kommunen motsatt sig bygget av tre 

vindmöllor utanför Torrlösa,. Bygget blev ett ärende för länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. 

Kommunen förlorade och länsstyrelsen beviljade bygglov för möllorna .Då fann kommunen på nya fakta 

och ärendet gick än en gång till länsrätten och är nu hos kammarrätten. Tursamt nog kostar det inget att 

överklaga, så kommunens förlust inskränker sig till behjälplig advokats arvode och så nesan att förlora 

gång på gång. 

  

Att kommunens attraktionskraft ökar med goda kommunikationer vet vi sen länge. Förr i tiden kunde vi 

ta tåget, numera ser vi många tåg, mest godståg, närma sig och dra förbi, precis som förverkligandet av 

Söderåsbanan. Den tycks höra framtiden till, dvs. någon gång efter 2015 eller 2020. Som kompensation 



har vi fått en ny och redan mycket uppskattad busslinje: Teckomatorp-Svalöv-Helsingborg och därtill en 

ny snygg busshållplats, Svalöv C. 

  

Trenden att firmor överger Svalöv och flyttar till stan håller i sig: Skånska Dagbladet flyttade sitt 

svalövskontor till Eslöv, Scandiflex, tidigare Modefa lämnade Svalöv efter 43 år och Ekblads Måleri 

koncentrerade verksamheten till Lanskrona. Men de tomma lokalerna vid Teckomatorpsvägen togs snart 

i anspråk av Stefan Perssons byggfirma Lobus. Inte stora jobb men många små i rotavdragens tid har fått 

företaget att växa och nyanställa. 

Också Conny Svensson på Svalövs Glasmästeri trotsar trenden och nyanställer och satsar samtidigt på 

utbyggnad i Landskrona.  

Satsar gör också Monica Lindekrans, som skall utöka barn- och presentbutiken Barack med webbshop. 

Och för första gången på flera år finns ett vattenhål för fikasugna Svalövsbor. I april öppnade Susanne 

Andersson och Samantha Johansson Café 1 på Herrevadsgatan. Många måndagar i udda vecka har caféet 

hållit kvällsöppet efter Filmstudions visningar, då fanns chans till trivsam eftersits med filmdiskussion. 

  

I ett avseende har Svalöv snabbt urbaniserats. Trots att polisresurser frigjorts, när enkla polisärenden 

klaras i kommunhusets reception och en förstärkning med fyra poliser, begås allt fler brott av alla slag, 

som skadegörelse och stölder, t.o.m. från de boende på Solgården.  

I juli drabbade den riktigt grova brottsligheten Åkessons Ur & Guld. Ena veckan slog rånare, beväpnade 

med hammare, sönder glasmontrar. Veckan därpå blev Dennis Åkesson brutalt attackerad av en 

knivbeväpnad rånare med mord i sinnet. Alla vi Svalövsbor blev skakade och mycket illa berörda när vi 

fick veta, och hoppades innerligt: Måtte Dennis klara sig! Dessbättre gjorde han det, men får räkna med 

mycket lång tids rehabilitering. Reaktionen på händelserna i juli har nog medfört att vi blivit 

uppmärksammare och mer benägna att hjälpas åt. T.ex. har grannsamverkan mot brott intensifierats och 

man anmäler oftare till polisen.  

Nyligen fattade ICA beslut att stoppa försäljning av läsk i glasflaska till unga för att förhindra 

glaskrossning.  

Störst insatser gör Nattvandrarna. Helt ideellt, med pengar från sponsring, driver nattvandrarföreningen 

en fritidsgård i Idrottshallen. Där tar man hand om ungdomar fredag, lördag och söndag kväll.. Sen ger 

nattvandrarna sig ut i byn, Det känns tryggt, som att möta en skyddsängel, när man i sena natten ser de 

gula jackorna dyka upp. 

  

Just i dagarna invigs en verklig mötesplats för Alla. Den 1 oktober köpte Niclas Nornemark Palladium av 

Svalövs kommun, och satte omedelbart igång med att renovera. Nu räddas Palladium från förfall och 

återuppstår som Kulturhuset med teaterscen och välutrustad hörsal. 

  



Mötesplats och ett otal aktiviteter erbjuder de många föreningarna. Rävetofta OK känner vi till sen länge, 

nu satsar föreningen på de tävlingsinriktade ungdomarna med Skåneslättens OL, som redan skördat 

framgångar.  

   ”Några är långa, andra är sträva, många är små men skäller ändå” ja, nog märktes det att 

brukshundklubbens arrangerade trixkurs ute för unga hussar och mattar på sportlovet.  

   Svalövs Naturvårdsförening söker sig också ofta utomhus. Årets långexkursion gick till Fårö, där man 

förutom örnar och rosenfink också skådade Ingmar Bergmans hus vid Hammars.              

   Trädgårdsföreningen Ärtan har gjort flera kortare resor som till Slottsträdgården i Malmö, till Balsgård 

och till Orröds mosse. I novembermörkret bjöds vi, förutom på goda bullar också på en lektion om 

orkidéer, nu för tiden de blomvilligaste krukväxterna.  

   Vill man träna minnet går det bra i BK Axet, som träffas på Hörnan varje onsdag.   

  Där håller också SPF till. På måndagsträffarna har SPF-arna bl. a. bekantat sig med riksdagsman Lennart 

Pettersson, Ottsjökocken, John Pohlman och Gunilla Poppe. Hon berättade om Nils Jönsson som kom till 

Fridhem och ville bli politiker, men tack vare rektor Eklund blev skådespelaren Nils Poppe. 

  

Kulturveckan är den tid på året då kommunen engagerar sig i kulturutbudet. I år bjöds ett färgrikt 

program. Först ut var galleri Tapper-Popermajer med ett sagohus och ett regnbågsträd, som vi kunnat 

glädja oss åt ända tills höststormen tog färgbanden. För att kommunens kulturpris och kulturstipendium 

skall uppmärksammas mer, flyttades utdelningen till kulturveckan. Priset gick i år till Spelmanspojkarna i 

Teckomatorp. Petra Bengtsson, som antagits vid Malmö Tillskärarakademi bara 19 åt gammal, fick 

kulturstipendiet på 10 000 kr med motiveringen: för att förverkliga drömmen om en framtid inom 

hantverksyrket kläddesign. Lördagen den 24 oktober hölls marknadsdag. Trots gråväder och regn mötte 

många upp och fick uppleva magdans, showdans och folkdans. För säkerhets skull fanns Röda Korset på 

plats med husvagn från Första Hjälpen Gruppen.  

   Under tälttak som skydd mot regnet serverade SFI-studenter, unga män mest, exotisk mat, som deras 

fruar eller mammor säkerligen lagat, mat som smakade så gott, trots att den blivit kall.           Värme fanns 

inne på Färs & Frosta Sparbank, som firade 170-års jubileum och bjöd på fika och underhållning. 

   Under hela kulturveckan dök Poem Express upp på olika ställen i kommunen med ” ½ km 

tvättlinepoesi” Från Svalöv deltog.1200 barn 6 – 12 år i tävlingen Poem Express. För nära 14 dagar sedan 

korades 4 vinnare, som går vidare till den internationella Poem Express-finalen i Nederländerna.  

Under kulturveckan fick vi också möta Bodil Jönsson, aktuell med nya boken ”tio tankar om tid – tio år 

efteråt”. ”Det är inte längre inne att vara stressad”, hävdade Bodil Jönsson.  

Som motvikt kan man pröva qigong (t.ex. på PRO-kurs),qigong är en kinesisk metod för aktiv avspänning 

eller, kan man, som Bodil Jönsson säger, dra nytta av sina årsringar.  

   Och med dessa tankar om tid, avslutas Svalövs Gilles Årskrönika 2009.  

 


