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Yttrande angående samrådsförslag Översiktsplan 2035 

Att: 
Eslövs kommun  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
241 80 Eslöv 
 

 
Vi skriver som representanter för Flyinge Utveckling, som är en ideell, allmännyttig och politiskt obunden 
förening, med syfte är att jobba med lokal utveckling i Flyingebygden. Bygden omfattar byarna Flyinge, 
Gårdstånga, Holmby, Getinge och Roslöv med omnejd i Eslövs kommun, samt Flyinge Kungsgård, Flyingeby och 
Flyinge Mosse med omnejd i Lunds kommun. Vi har samlat synpunkter från bygden dels på vårt s k ”Flyingeråd” 
som vi hade den 7/3-2017, samt via mail, Facebook mm. Det som framkommit är både högt och lågt s a s och det 
mesta rör detaljerade genomförandefrågor som egentligen inte har med ÖPn att göra. Men vi väljer ändå att 
lyfta upp dem i detta remissvar, så kommunen kan se bygdens önskemål och vad vi anser behöver prioriteras. Vi 
kommer först att lägga fram synpunkter på planförslaget för att sen komplettera med de mer detaljerade 
synpunkterna som rör handlingsplan och genomförande.  
 
Först vill vi säga att vi välkomnar kommunens arbete med en ny ÖP och vi ser med tillförsikt fram emot ett 
fortsatt öppet och gott samarbete med kommunen i frågan, där vi hoppas kunna bidra med värdefull 
information och vara en röst för bygden. Vi vill passa på att inflika att vi tycker det är tråkigt att inte den 
Fördjupade Översiktsplanen över Flyinge och Gårdstånga från 2013 får leva vidare som ett gällande underlag, då 
man lade ner mycket resurser på denna. Vi hoppas därför att ni tar fasta på de positiva idéer och förslag från den 
och lyfter in dem i ÖPn. Bl a ”Scenario Ådal” och under ”genomförande” där man tog upp behov av 
bullerutredning och trafikutredning, vilket vi tycker är väsentligt. 
 

Generella synpunkter 
Inledningsvis vill vi säga att vi tycker det är en härlig vision och målbild som man framställer och med många 
goda föresatser. Dock saknar vi konkreta handlingsplaner och genomförandestrategier kring mycket av 
visionerna för just vår bygd. Som vanligt är det mest fokus på centralorten och man kan tydligt avläsa hierarkin 
och prioriteringsordningen i planen, där Eslöv är viktigast, sen Marieholm, Stehag osv och där ”landsbygden” 
anses minst viktig och också följaktligen fått minst utrymme.  
 
Om vi ska sammanfatta det som framkommit som mest angeläget och väljer att lyfta fram: 
 

 Förbättra och utveckla cykelvägarna (säkrare övergångar, läplantering och framförallt belysning.) i 
samarbete med Lunds kommun.  

 Bostadsförsörjningsprogram – med fokus på seniorlägenheter och mindre bostäder.  

 Utnyttja koppling och närhet till ESS/Max IV, både gällande näringsliv och bostäder. 

 Utveckla tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna kring Kävlingeån, som vandrings- kanot och 
ridled. 
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 Utveckla servicen: livsmedelsbutik/närbutik, samt utbyggnad av äldreboende och förskola/skola. 

 Barn/ungdomsperspektivet och folkhälsoperspektivet viktigt med utveckling av möjligheter till idrotts- 
och kulturaktiviteter. 

 
Kommunikationer 
Frågan om kommunikationer och kollektivtrafik är alltid en angelägen fråga för vår bygd. Vi tycker att det som 
lyfts i utvecklingsstrategin kring detta är mycket bra. Vad gäller utvecklingen av cykelvägar och kollektivtrafik ser 
vi gärna att man mer aktivt samarbetar kommunövergripande med mellankommunala frågor som är aktuella för 
vår del då vi omfattas av två kommuner. Detta gäller t ex cykelväg till Södra Sandby, ridleder (t ex genom 
Flyingeby) och inte minst med tanke på utveckling av rekreation kring Kävlingeån och de möjligheter som finns 
där. Även möjligheter till samarbete gällande skola (skolskjuts t ex) är angeläget, då fler och fler väljer att låta 
sina barn gå i högstadiet i Lunds kommun. Det borde även vara naturligt att barnen i Flyingebygden som bor på 
Lundasidan borde få möjlighet att gå på låg- och mellanstadiet på Flyingeskolan, som är närmare än S Sandby. I 
planförslaget nämns förslag på buss mellan Brunnshög och Eslöv, som vi välkomnar då den naturliga 
sträckningen skulle vara genom Gårdstånga vilket skulle ge värdefull kontakt med Lund och den planerade 
spårvägen. 
 
Utveckling av cykelvägar anses av de flesta i bygden som mycket prioriterat. Vi tror att cyklingen kommer att öka 
framöver med mer elcyklar etc och det är därför väsentligt att förbättra dessa möjligheter. Belysning på de 
befintliga banorna är prio ett, det har skett en del cykelolyckor p g a bländning från bilar t ex. Det behöver ju inte 
vara traditionell belysning, utan varför inte t ex adaptiv belysning driven med solceller? Här kan kommunen 
tillsammans med Flyinge Utveckling och vägverket hitta nya modeller och lösningar! 
 
Man lyfter med rätta fram Eslövs station som en kollektivtrafiknod, men vi vill då påpeka att planerna på 
införandet av parkeringsavgifter i anslutning till stationen inte främjar denna, då de flesta utanför Eslöv tyvärr är 
hänvisade till bil för att ta sig till stationen, då busstrafiken dit är bristfällig. Vill man främja tågåkandet för resten 
av kommunens invånare, bör man fundera ett varv till på detta. 
 
Angående den tunga trafiken och godstransporter är detta ett välkänt problem i bygden och handlar framförallt 
om bettransporterna på väg 104 som upplevs som mycket störande och trafikfarliga. Men även transporterna 
från betongfabriken i S Sandby genom Getinge/Gårdstånga ut till E22, samt byggtrafiken från Brunnshög/ESS 
genom Gårdstånga är ett problem. Byggtrafiken från ESS-området och dess påverkan är nog underskattat och då 
byggandet kommer att fortgå under en lång tid framöver, bör man från kommunens sida utreda hur detta på 
olika sätt kan mildras och minimera påverkan. 
 
Näringsliv och service 
Man nämner med rätta att ESS/Max IV kommer att få stor betydelse i regionen. Detta har föreningen påtalat 
under ett att antal år och förespråkat samverkan med Lunds kommun sen länge kring kollektivtrafik, bostad och 
service. Detta är särskilt aktuellt för Gårdstånga/Getinge. I den fördjupade översiktsplanen från 2013, lades 
mycket mer fokus på just detta p g a den potential som ESS/MaxIV kan ge bygden och kommunen. Vi saknar 
detta fokus i ÖP-förslaget och man nämner detta mer i förbifarten. Kommunen bör därför tillsätta en särskild 
utredning/arbetsgrupp som aktivt jobbar med hur ESS/MaxIV på olika sätt kan bidra till vår utveckling och 
kommunen i stort. 
 
Risker 
Översvämningar är som man påpekar ett återkommande problem i bygden, både kopplat till Kävlingeån, men 
även vid häftiga skyfall. Vi välkomnar så klart ambitionen att kartera detta, men då det har legat som en ambition 
sen åtminstone 2010, undrar vi så klart när arbetet med detta planeras sätta igång. 
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Bullerproblematiken i bygden nämns inte alls i detta avsnitt i ÖPn. Vi upplever dels buller från de nämnda tunga 
transporterna genom byarna, men även från trafiken på E22:an och detta bör man utreda ordentligt inför 
eventuell utbyggnad.  
 
Social hållbarhet 
Detta är ett angeläget ämne och det är mycket bra att kommunen lyfter upp det på agendan. I 
utvecklingsstrategin skriver man att man ska ”förstärka det medskapande förhållningssättet till fysisk planering, 
där relevanta aktörer (invånare, idéburna organisationer och näringsliv) i ett tidigt stadium bjuds in till en 
medskapande process”. Denna ambition välkomnar vi som samhällsförening så klart och vi tar gärna aktivt del i 
arbetet framöver. För vår del handlar det framförallt om landsbygdsutveckling, men även barnperspektivet och 
demokratifrågor är angeläget. 
 
Den lokala utvecklingen och landsbygdsutvecklingen har inte direkt prioriterats i kommunen hittills som vi 
upplever det och vi föreslår att man t ex anställer en ”landsbygdsutvecklare” liknande den man har i Kristianstad 
för att jobba mer aktivt med dessa frågor. Vi förslår också att man också i kommunen tar fram en IOP - Idéburet 
offentligt partnerskap – liknande som man har i Malmö och i Region Skåne, för att stärka lokalsamhällena ute på 
landsbygden. Detta är också en demokratifråga, då påverkansmöjligheterna är begränsade om man inte har en 
stark politisk röst som representerar just sin by i kommunfullmäktige eller utskott.   
 
Barnperspektivet kommer alltid på undantag ute i byarna, t ex vad gäller våra barns möjligheter att ta del av 
fritidsaktiviteter som är i huvudsak förlagda till centralorten och hur de ska kunna röra sig säkert i trafikmiljöerna 
eftersom de är i högre grad beroende av cykel och kollektivtrafik. Här är belysning på cykelbanan mellan 
Holmby-Flyinge-Gårdstånga angeläget för barnens trygghet t ex.  

 
Planförslag och utvecklingsstrategi för Flyinge 
Flyinge benämns som ”Serviceby” vilket ska, som vi uppfattar det, innebära en ort med grundläggande 
kommunal och kommersiell service. Enligt inventeringen på sid 150 gällande samhällsservice saknar byn bl a 
äldreboende/seniorboende och högstadium, vilket framkommit som angelägna önskemål från byborna. Dock har 
vi faktiskt en vårdcentral (kopplat till Brahehälsan i Löberöd), så det bör man komplettera med på listan. Vad 
gäller kommersiell service saknar byn bl a en livsmedelsaffär/närbutik - som borde ingå i grundläggande 
kommersiell service kan man tycka och vi undrar om/hur kommunen kan stötta etableringen av detta i byn.  Den 
närmsta livsmedelsaffären ligger i S Sandby, men kräver bil för att utnyttjas och om vi ska minska bilberoendet 
behöver man hitta lokala lösningar. Vi ser därför fram emot att ta del av kommunens strategi för att 
vidareutveckla servicen i byn och föreningen har även en del idéer kring detta tema som vi gärna utvecklar 
vidare tillsammans med kommunen. 
 
Vi tycker generellt det är bra saker som lyfts upp i den framtida utvecklingsstrategin, men vill trycka mer på 
bostadsförsörjningsfrågan och kommunikationer. Här är det väsentligt att lyfta bygdens naturliga koppling till S 
Sandby och Lund t ex gällande cykelväg och kollektivtrafik. Kopplingar till övriga byar utmed väg 104 och 
Kävlingeån förbises och vi ser gärna ett transport- (cykel, ridleder, löpning, kanot) och rekreationsstråk utmed ån 
på något sätt, för att knyta ihop oss med Harlösa-Hammarlunda-Örtofta-Kävlinge.  
 
I bubblan ”Frågor till dig som bor i FLYINGE” på sid 85 ställs frågan ”Vilken är den absolut viktigaste frågan för 
den långsiktiga utvecklingen i Eslöv?” Borde det inte stå Flyinge där?  
 
Kartan på sid 87, redovisar utbyggnadsområden mycket övergripande och fastighetsägare har reagerat på att 
man angivit t ex parkmark på deras trädgårdstomter, att den nya idrottsplatsen förlagts i princip inne i det 
befintliga verksamhetsområdet mm. Vi saknar också plan och strategi för trafiklösningar i samband med framtida 
utbyggnad.  
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På sid 160 kartläggs service mm och där redovisas ett par ”Religiösa samfund” i byn som vi ifrågasätter. Vad 
innebär detta? Ingen i byn känner till något på dessa platser, men däremot är inte församlingshemmet utmärkt 
och inte heller biblioteket vid skolan.  
 
Fler detaljerade synpunkter redovisas under ”Fortsatt arbete; genomförande och handlingsplan” nedan. 

 

Planförslag och utvecklingsstrategi för Gårdstånga/Getinge 
I avsnittet om Gårdstånga och Getinge är fokus nästan uteslutande på denna plats som ”mindre stationsby” med 
dess goda pendlingsläge vid E22an och bussförbindelser som grund. Detta är så klart viktigt och centralt för hela 
bygden, men vi vet ju att byarna är så mycket mer än detta, vilket borde lyftas i ÖPn. Ett eventuellt behov av 
bostadsutbyggnad och kopplingen till ESS/Max IV nämns, men här tycker vi kommunen borde vara mer pro-aktiv 
och som tidigare nämnts plocka upp förslagen från FÖP. 
 
Även här är plankartan luddig och svårläst, t ex så kan man inte utläsa var väg 104 går.  
 
Fler detaljerade synpunkter redovisas under ”Fortsatt arbete, genomförande och handlingsplan” nedan. 
 

Planförslag och utvecklingsstrategi för Landsbygden 
Planen nämner överhuvud taget inte landsbygden inom vår bygd. De övergripande strategierna är i huvudsak bra 
och vi ställer oss bakom tankarna t ex med att utveckla hållbart resande och nya service- och boendelösningar. I 
vår bygd ser vi att byarna utmed Kävlingeån (Holmby, Hammarlunda, Hunneberga) har stor potential t ex i 
besöksnäringen genom deras natursköna läge och man bör utveckla cykelvägar och kollektivtrafik till dessa. 
Utmed ”Kävlingeån anges ett ekologiskt stråk med stor utvecklingspotential” och det finns många idéer kring 
detta i bygden som kommunen kan jobba vidare med. 
 
På den översiktliga kartan sid 109, är byarna markerade med färg, men deras namn står inte med, vilket det 
borde göra. Skalan gör kartan mycket översiktlig och ganska ointressant. Man har inte heller med riksintressena 
som på de andra kartorna över byar.  
 

Fortsatt arbete: genomförande och handlingsplaner 
Här listar vi det som vi tycker är viktigt och saknas i samrådsförslaget för just vår bygds utveckling. Vissa frågor 
kanske inte ryms inom ÖPn, men som sagt känns angelägna att lyfta och kanske kan tas med i kommunens 
arbete på annat håll. 
 
Gröna och blå strukturer 

» Utveckla tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna kring Kävlingeån och koppla ihop bygden med 
Harlösa- Örtofta. 

» Utarbeta detaljerade grönplaner för utveckling av byarnas natur- och grönytor. 
 

Bebyggelse 
» Kommunen bör utveckla en strategi för att förvärva ny mark till nya bostäder i Flyinge och 

Gårdstånga/Getinge.  
» Krav på att kvalitetsprogram utarbetas i samband med framtagande av nya detaljplaner.  
» Det är viktigt att bygden utvecklas med olika sorters upplåtelseformer för bostäder, både hyresrätter, 

äldreboende och egnahem. 
 

Kommunikationer 
» Utveckla och förbättra cykelvägarna. I Flyingebygden framförallt mellan Gårdstånga-Flyinge med 

säkrare övergångar, läplantering och framförallt belysning. En generell utbyggnad och utökad service 
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etc, föranleder att denna cykelväg kommer att brukas mer, det är då angeläget att göra den användbar 
även för barn till och från skola och idrottsplats. 

» Förbättra bussförbindelserna för att möjliggöra med pendling med kollektivtrafik. 
» Inrätta hyr/lånecyklar (som i Malmö/Lund) med koppling till stationer och större 

trafiknoder/busshållplatser. 
 

Social hållbarhet 
» Barnperspektivet: t ex ta sig till fritidsaktiviteter i Eslöv/S Sandby/Lund, utöka möjligheterna till 

fritidsaktiviteter i byarna. 
» Ökat medborgarinflytande och medskapande i de kommunala processerna   
» Förslag på att en kommunal tjänst landsbygdsutvecklare. 
» Förslag på att ta fram en IOP för kommunen. 

 
Teknisk försörjning 

» Bevaka och säkerställa utbyggnaden av VA-verket i S Sandby/Flyingeby. 
 
Flyinge 

» Utveckla rid- och vandringsleder med kopplingar till Lunds kommun. 
» Utveckla cykelstråken/kommunikationer till Gårdstånga och S Sandby. 
» Trafikstrategi (ringled för tung transport?) 
» Byförnyelseprogram och strategi för utveckling av ”servicebyn”. Handelsutredning? 
» Strategi för utbyggnad av skola och förskola. 
» Bostadsförsörjningsprogram med fokus på behov av seniorboende och mindre bostäder. 
» Utveckla Kävlingeån som rekreationsområde 
» Utveckla samarbete med Lunds kommun på olika sätt (”samarbetskommitté”) gällande skola, service 

etc. 
» ”Fritidsstrategi” som undersöker flytt och utveckling av idrottsplatsen och nya samlingsplatser som 

skatepark/utegym mm. 

 
Gårdstånga/Getinge 

» Utveckla cykelstråken/kommunikationer till Lund, Eslöv och Flyinge med nya spårvägen och ESS/Max IV 
i åtanke. 

» Utveckla rid- och vandringsleder med kopplingar till Lunds kommun. 
» Trafikstrategi (med tanke på all tung transport i området.) 
» Byförnyelseprogram och strategi för utveckling av ”Stationsby”. 
» Bostadsförsörjningsprogram och övriga utvecklingsmöjligheter kopplat till ESS/MaxIV. 
» Utreda bullerproblematiken från E22 
» Utveckla Kävlingeån som rekreationsområde.  

 

Landsbygden 
» Utveckla cykelstråken/kommunikationer till övriga orter är viktigt. 
» Utveckla rid- och vandringleder och öka tillgänglighet för möjliggöra utveckling av besöksnäringen 
» Hållbara transporter och servicelösningar – hur utveckla detta? 
» VA-försörjning – behöver detta utredas mer? 

 
 
 
 
 
För Flyinge Utveckling 
25 mars 2017 
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Sara Ericsson 
Ordförande 

mailto:info@flyingeutveckling.se

