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Byapengen

2021-10-202

• Byapengen ska satsas på sådant som är 

tillgängligt för allmänheten

• Byapengen ska satsas för allmän nytta

• Byapengen ska användas till att gynna 

lokal utveckling

Ett anslag från kommunen som ska 

användas till att stimulera en långsiktig och hållbar 

utveckling av Ängelholms kommuns landsbygd.
• Skapa nya eller utveckla befintliga mötesplatser i 

lokalsamhället

• Utveckla den gemensamma fysiska närmiljön

• Utveckla det befintliga utbudet av aktiviteter i 

lokalsamhället 

• Skapa nya aktiviteter som gynnar boende i 

lokalsamhället 

Vad kan förslagen

syfta till?



Kommundelar

2021-10-203

• Möjlighet till mer omfattande och riktade 

åtgärder i lokalsamhället 

• Möjlighet att systematiskt arbeta med 

landsbygdsutveckling i kommunen

• Kommundelarnas indelning kan komma 

att ändras och uppdateras  över tid

Ett sätt att strukturera insatser för 

landsbygdsutveckling i kommunen

Södra Ängelholm

Strövelstorp med omnejd (Ausås, Spannarp)

Östra Ängelholm

Munka Ljungby med omnejd (Tåstarp, Gånarp, Genarp, Höja, 

Starby)

Västra Ängelholm

Vejbystrand med omnejd (Magnarp, Barkåkra)

Norra Ängelholm

Hjärnarp med omnejd (Margetetorp, Lönnhässle, Bassholma, 

Ugglehult, samt området runt Västersjön och Rössjon



Åtgärder inom ramen för byapengen 2021

Beslutet grundar sig i:

• Många samstämmiga förslag om behovet av belysning och elluttag

• Förslaget är praktiskt genomförbart med hänsyn till budget och tidsaspekten

• Den föreslagna åtgärden är tillgänglig för allmänheten och bidrar till lokal utveckling 
genom att förenkla verksamhet och vistelse i parken

Kommunens tjänstepersoner har tittat på de synpunkter som framkom vid byadialogen och från 
tidigare inskickade förslag och gjort en bedömning av vad som är möjligt att genomföra inom 
ramen för byapengen och beslutat att byapengen kommer att användas till belysning i 
Örjabäcksparken i Strövelstorp. Det kommer även att finnas elluttag i parken. Åtgärden kommer att 
påbörjas innan årskiftet.

2021-10-204



Övriga synpunkter från byadialogen i 
Strövelstorp

Under byadialogen fick ni som deltog formulera förslag eller synpunkter 
på sådant som skulle kunna förbättra lokalsamhället. Byapengen kommer 
att användas till att åtgärda belysningen i Örjabäcksparken som var ett 
återkommande förslag till förbättring.

Utifrån övriga synpunkter som kom fram har kommunens tjänstepersoner 
skrivit en återkoppling och beskrivit hur kommunens arbete ser ut i den 
verksamhet som synpunkten handlar om. Synpunkterna är grupperade i 
utifrån olika teman som har besvarats av ansvarig tjänsteperson.
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Teman

• Park, utemiljö & belysning

• Bostäder och service

• Föreningsliv

• Barn och unga

• Mötesplatser och föreningsliv

• Infrastruktur och trafik

Synpunkter och återkoppling
I medföljande dokument finns de synpunkter och förslag framkom vid byadialogen 
tillsammans med återkoppling från tjänstperson. Vi har grupperat synpunkterna 
enligt följande teman
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Synpunkter och återkoppling 
från byadialogen  
Strövelstorp den 27 september 2021 

 

Enhetschef Samhälle 

Susann Toft 

0431-870 00 

Susann.toft@engelholm.se 



 

 

Förord 

Den 27 september 2021 genomfördes en byadialog i matsalen på Strövelstorps 

skola med fokus på södra Ängelholms kommun. Det huvudsakliga syftet var att 

lyfta förslag och synpunkter på åtgärder som kan förbättra lokalsamhället i södra 

Ängelholm och därmed också ge förslag på vad Byapengen, årets anslag för 

landsbygdsutveckling, kan användas till. Byapengen är ett anslag från kommunen 

som ska användas till att stimulera en långsiktig och hållbar utveckling av 

Ängelholms kommuns landsbygd. Byapengen ska satsas på sådant som är 

tillgängligt för allmänheten och som gynnar lokal utveckling 

Under byadialogen lyftes många synpunkter och förslag där belysning i Örjaparken 

var ett av de mest förekommande. Byapengen kommer därför att användas för att 

anlägga belysning i Örjaparken. I följande dokument redogör vi för övriga 

synpunkter från byadialogen tillsammans med återkoppling från tjänstepersoner på 

kommunen.  
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1 Park, utemiljö och belysning  

 

1.1 Synpunkter om Örjaparken i Strövelstorp 

1.1.1 Belysning och elektricitet i Örjaparken 

Synpunkter 

 Eluttag i Örjaparken 

 Belysning i Örjaparken 

 Belysning i Örjaparken 

 Mer belysning i Örjaparken eller längs leden vid Örjabäcken  

 Belysning i Örjaparken 

Återkoppling från tjänsteperson: Inom ramen för byapengen kommer belysningstolpar 

anläggas i Örjaparken med start innan årsskiftet 2021-2022. Det kommer att anläggas elluttag 

i parken. Placeringen av belysningstolpar och eluttag sker i dialog med Strövelstorps byalag. 

 

1.1.2 Utemiljö i Örjaparken 

Synpunkt  

 Ansning av träd vid Örjabäcken  

Återkoppling från tjänsteperson: Ansning av träd vid Örjabäcken är 

planerat sedan tidigare och kommer att genomföras under vintern 2021-

2022.  

Synpunkt 

 Hundrastgård i Örjaparken  

Återkoppling från tjänsteperson: En hundrastgård är redan planerad till 

Strövelstorp.  Placeringen blir dock inte i Örjaparken utan i grönområdet söder om 

Strövelstorps GIF, mellan fotbollsplanerna.  
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Synpunkt 

 

 Fler bänkar och sittplatser Örjaparken  

Återkoppling från tjänsteperson: Det kommer att bli fler bänkar i Strövelstorp 

och vi tittar på specifika platser tillsammans med byalaget. Vi tar emot förslaget om 

bänkar i Örjaparken och arbetar vidare med det. 

Synpunkt 

 Utegym vid Örjaparken/Utveckla lekplatser och aktivitetsplatser för äldre 

och seniorer/En lekpark för barn och även för äldre att få vara med i 

parken med olika träningsredskap! 

Återkoppling från tjänsteperson: Kommunen har avsatt pengar i investeringsbudget 

för 2022 samt sökt externa medel för ett utegym med placering i Örjabäcken.  Dialog har 

skett med Byalaget om specifik placering. Målsättningen är att utegymmet ska kunna 

tillgodose så många målgrupper som möjligt. 

Det är en god idé att samla aktivitetsytor för olika målgrupper för att skapa en 

generationsöverskridande mötesplats. Övriga aktivitetsytor som skulle kunna kopplas till 

utegymmet är beachvolleyplan och aktivitetsplats för äldre ryms inte inom Kultur och Stads 

investeringsbudget för 2022. Det behöver i så fall finansieras med stöd av andra enheter på 

kommunen eller med externa medel. Belysning i Örjaparken ska samordnas med utegym och 

eventuella ytterliga aktivitetsytor för att det ska bli en tryggare mötesplats. För svar angående 

lekplatser, se nedan. 

 

Synpunkt 

 En stor lekplats vid Örjabäckparken/Lekplats vid Örjaparken  

Återkoppling från tjänsteperson 

Arbetet med lekplatser i kommunen sker utifrån en politiskt beslutad lekplatsplan som 

revideras regelbundet. Nuvarande Lekplatsplan gick ut i år och vi väntar på att få börja 

arbetet med nytt styrdokument kring lekplatser. I kommande Lekplatsplanen kommer man 

att se över kommunens alla lekplatser och titta på om alla ska finnas kvar, om någon ska 

flyttas, om någon ny ska byggas och ta fram en prioriteringsordning för vilka lekplatser som 

ska renoveras. På en del orter kan det vara så att det är bättre att ta bort några små och 

stället skapa en eller ett par större och då kanske på någon ny plats. Det kommer inte vara 

möjligt att skapa en ny lekplats i Örjaparken innan årskiftet då det inte går att göra utan 

politisk förankring men vi tar med oss förslaget i arbetet med den kommande lekplatsplanen. 

 



 

5 (19) 

1.2 Synpunkter på övrig utemiljö i Strövelstorp 

 

Synpunkter 

 Omgestalta de förfallna tennisbanorna/ Utveckla tennisbanorna till 

exempelvis padel-banor  

 Skapa en beachvolleyplan vid utegymmet 

Återkoppling från tjänsteperson 

Förslag på att anlägga padelbanor vid tennisbanorna vid IP har diskuterats med Strövelstorps 

GIF. Kommunerna har inga planer på att bekosta detta då det inte finns någon tennisklubb eller 

liknande som bedriver verksamhet på platsen och då padelbanor kommer att medföra en 

utmaning med buller som påverkar boende i närheten. Ytan skulle kunna användas till annan 

aktivitetsyta, exempelvis beachvollyplan. 

Synpunkt 

 Samla alla aktiviteter vid idrottsanläggningar vid fotbollsplanen som 

utegym, padelbana hundrastplats med mera. 

Återkoppling från tjänsteperson: Se tidigare svar under utemiljö i Örjaparken(1.1.2) och 

synpunkter på övrig utemiljö i Strövelstorp (1.2) ovan. Ett utegym är planerat till Örjaparken 

och en hundrastgård kommer att anläggas mellan fotbollsplanerna söder om Strövelstorp GIF.

  

Synpunkt 

 Grönyteskötsel kass – behöver bli bättre 

Återkoppling från tjänsteperson: Vi skulle behöva veta mer specifikt var detta är för att 

kunna ta tag i det på bästa sätt. Vi vet sedan tidigare att det ibland handlar om platser som inte 

kommunens allmänna förvaltning hanterar. Privata tomter, intill Trafikverkets väg eller på 

fastighet som förvaltas av Ängelholmslokaler. Komplettera gärna med en felanmälan där platsen 

beskrivs så kan vi kika lite bättre på vem som är förvaltare samt om det är kommunens 

allmänna förvaltning, vad vi kan göra bättre. 
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1.3 Synpunkter på nedskräpning, avfallshantering och 
återvinning i Strövelstorp 

 

Synpunkt 

 Tömning av återvinning vid sopstationen/Återvinningsstationen kräver 

bevakning. Det slängs olämpliga föremål som möbler. Ser tråkigt ut.  

Återkoppling från tjänsteperson: Det är Förpackning och Tidningsinsamlingen har 

ansvar för återvinningsstationerna och det är till dem du vänder dig om det är fullt eller ser 

skräpigt ut på en återvinningsstation. Du kontaktar dem via hemsidan: 

https://www.ftiab.se/172.html  

Synpunkt  

 Fåglarna i dungen i Åsbytorp som smutsar ner. Sanitär olägenhet, 

skyddsjakt?  

Återkoppling från tjänsteperson: Träden i dungen i Åsbytorp står till större delen på 

privatägd fastighet. Olägenhet anmäls till kommunens miljöenhet, Du kan kontakta dem genom 

att mejla eller ringa kommunens kundtjänst på e-posta: info@engelholm.se och telefonnummer: 

043187000. 

Synpunkt  

 Byn har arrangerat skräpplockardagar men det vore önskvärt om 

kommunen kunde bidra vid skräpplockardagarna med exempelvis släp  

Återkoppling från tjänsteperson: Byalaget brukar flagga när det är dags för städdagar 

och be om hjälp att hämta sopsäckar på angiven plats. Kommunen hjälper till med detta om 

städdagen meddelas i förväg. Om det finns förslag på något annat upplägg för kommunens insats 

går det bra att meddela förslaget till kommunen genom Strövelstorps byalag. 

Synpunkt  

 Ödetomt har blivit avstjälpningsplats, bör förhindras. Skulle kunna åtgärdas 

med att placera större stenar. 

Återkoppling från tjänsteperson: Platsen ligger utanför detaljplan och hanteras av 

kommunens mark – och exploateringsenhet. Du kan kontakta dem genom att mejla eller ringa 

kommunens kundtjänst på e-posta: info@engelholm.se och telefonnummer: 043187000. 

  

https://www.ftiab.se/172.html
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1.4 Synpunkter på utemiljön i Ausås 

 

Synpunkt 

 Saknas lekplats i Ausås, finns bara en vid förskolan  

Återkoppling från tjänsteperson: Arbetet med lekplatser i kommunen sker utifrån 

en politiskt beslutad lekplatsplan som revideras regelbundet. Nuvarande Lekplatsplan gick 

ut i år och vi väntar på att få börja arbetet med nytt styrdokument kring lekplatser. I 

kommande Lekplatsplanen kommer man att se över kommunens alla lekplatser och titta på 

om alla ska finnas kvar, om någon ska flyttas, om någon ny ska byggas och ta fram en 

prioriteringsordning för vilka lekplatser som ska renoveras. För att kommunen ska kunna 

anlägga en lekplats krävs kommunägd mark. Vi tar med oss förslaget om lekplats i Ausås 

till kommande arbete med nästa Lekplatsplan och undersöker vilka möjligheter som finns. 

 

1.5 Synpunkter på utemiljön i Spannarp 

 

Synpunkter  

 Utegym och andra aktiviteter för den nya generationen som kommer i 

Spannarp  

 Utegym i Salamis IP/Spannars skog  

Återkoppling från tjänsteperson: I nuläget finns det inga avsatta investeringsmedel för de 

satsningar som tas upp i Spannarp och Salamis. Motivering är att det inte kommit in några 

önskemål om utegym innan byadialogen och budgetprocessen är en process som är långsiktig.  

Finns det däremot ett aktivt byalag eller annan motpart som kommunen kan inleda en dialog 

med finns det möjlighet att driva processen vidare. 

2 Bostäder och service 

2.1 Synpunkter om service i Strövelstorp 
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Synpunkter 

 Ålderdomshem med BVC och läkare (det har funnits tidigare och skulle 

behöva finnas nu också) 

 Bygg upp Åsbytorp igen/ Synpunkter på att riva Åsbytorp. Varför? Bättre 

att bygga om det till bostäder. 

 Bättre postutlämning 

Återkoppling från tjänsteperson: Kommunen ger i sina planer ger möjlighet för nya 

bostäder och verksamheter, som kan ge underlag för ny service. I Strövelstorp kommer ny förskola 

att anläggas, vårdboendet vid Åsbytorp ska rivas och ett nytt särskilt boende ska byggas. Beslut 

om rivning av Åsbytorp är redan fattat av politiken. Utöver detta kommer en omgestaltning av 

biblioteket genomföras.  

Till följd av en minskad postmängd har PostNord beslutat att gå över till varannandagsutdelning. 

I slutet av 2022 ska förändringen vara genomförd i hela landet. 

 

2.2 Synpunkter om bostäder och övrigt byggande i Strövelstorp 

 

Synpunkter 

 Ändra detaljplanen för förmån för bostäder vid den gamla korvfabriken, 

istället för verksamhet som medges nu.  

 Utveckla bostadsbyggandet i Strövelstorp 

 Fler hyreslägenheter, använd mark vid gamla korvfabriken 

 Boende, gynna förutsättningarna att få behålla både de äldre och de yngre. 

Billigt och enkelt.  

 Bygga ut industriområde och bygga på Strövelstorpstomten  

 

Återkoppling från tjänsteperson 

Områden för nya bostäder och verksamheter har pekats ut i både översiktsplanen och i förslaget 

till plan för tillväxt för kommunens tätorter. Planen för tillväxt var på samråd under våren 2021 

och ärendet är nu på väg upp för politiskt beslut där politiken föreslås ta beslut om 

granskning/utställning. Kommunen styr inte över vilken slags bostäder som byggs. Aktuell 

översiktsplan och Plan för tillväxt för kommunens tätorter hittar du här: 
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 Översiktsplan  

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-

2035.html  

Plan för tillväxt för kommunens tätorter 

 https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-04-06-samrad-om-plan-for-

tillvaxt-i-kommunens-tatorter-2021-2031.html 

 

 

3 Barn och unga  

3.1 Synpunkter på verksamhet och miljö för unga i Strövelstorp 

 

Synpunkter 

 Plats för unga att hänga. Bänkar och bord under tak för unga likt det som 

finns i Hembygdsparken 

Återkoppling från tjänsteperson: Det är en bra idé som vi tar med oss i framtida 

arbete och resursfördelning.  

Ungdomar har behov av mötesplatser i olika former. Detta sker främst på platser som kända, 

trygga men emellanåt även där det inte finns någon insyn av vuxenvärlden vilket inte alltid är 

gynnsamt. Bänkar och bord för ungdomar är därför ett bra förslag och kommunen ska undersöka 

om det går att samordna anläggningen av utegym i Örjaparken med ytor för fler målgrupper. 

Örjaparken är en bra plats för detta då det kommer att finnas belysning.  

Det kan också vara så att det behöver finnas ett särskilt uppdrag för kommunen för skötsel av ett 

sådant område och då är det positivt om detta kan samordnas med övrig verksamhet. Förarbete i 

form av budget, leveranstider, bygglov med mera, innebär att vi inte kommer kunna förverkliga 

förslaget i år. 

Synpunkt 

 Bättre ungdomsverksamheter för äldre tonåringar  

Återkoppling från tjänsteperson: Kommunens fritidsverksamhet inriktar sig mot barn 

och ungdomar upp till 18 år och finns bland annat på fritidsgården i Strövelstorp. Kommunen ser 

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-2035.html
https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-2035.html
https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-04-06-samrad-om-plan-for-tillvaxt-i-kommunens-tatorter-2021-2031.html
https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-04-06-samrad-om-plan-for-tillvaxt-i-kommunens-tatorter-2021-2031.html
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dock att det är viktigt att väga in barn och ungdomars synpunkter i enlighet med FN:s 

barnkonvention. Därför föreslår kommunens fältgrupp och ungdomssamordnare en dialog med 

ungdomar 13-19 år. Dialogen kan genomföras under våren 2022 och ska gärna ske i samverkan 

med Skola, Fritid, Byalag och övriga lokala föreningar, förslagsvis på fritidsgården i Strövelstorp. 

På dialogen kan aktörerna tillsammans utforska vilka behov och möjligheter som kan 

utkristalliseras. 

Synpunkter 

 Tryggare skolmiljö, skolmorfar 

 Förbättra utemiljön på skolan 

Återkoppling från tjänsteperson: Utemiljön är på gång att förbättras och f-3 skolgård 

har redan fått alla lekredskap ommålade. Vi har även fått två gagarinkar uppsatta på 

skolgården. Under detta läsår kommer Ängelholmslokaler att montera fler gungor och lekredskap 

på skolgården. 

För närvarande ser inte personalen något behov av en skolmorfar men det kan ändras med tiden. 

4 Mötesplatser och föreningsliv  

4.1 Synpunkter på mötesplatser och föreningsliv i Strövelstorp 

4.1.1 Föreningsstöd och mötesplatser 

Synpunkt 

 Kommunalt stöd för samverkan mellan föreningarna 

Återkoppling från tjänsteperson: Det finns möjlighet att söka föreningsbidrag. Syftet med 

det kommunala föreningsstödet är att stödja verksamheter i kommunen för att möjliggöra ett rikt 

utbud av idrott och frititd. Du kan läsa mer på kommunens hemsida här: 

https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/bidrag-sponsring-och-priser/foreningsbidrag.html  

  

https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/bidrag-sponsring-och-priser/foreningsbidrag.html
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Synpunkter 

 Fortsatt utveckling av föreningsverksamheten, få igång med aktiviteter som 

ex midsommarfirande.  

Återkoppling från tjänsteperson: Återkommande aktiviteter som ex midsommarfirande 

är en fråga vi gärna ser att verksamma föreningar på orten går samman och driver och utvecklar.  

Synpunkter 

 Hitta en samlingslokal. Inventering av vad som finns i förening och 

företagsvärlden.  

 Använda skolans lokaler utanför skoltid för att adressera bristen på 

mötesplatser i Strövelstorp  

Återkoppling från tjänsteperson: Det pågår ett arbete mellan enheten för Kultur och stad 

och enheten för Lärande och familj i syfte att undersöka vilka åtgärder som krävs för att 

underlätta för det civila samhället att boka kommunala lokaler, som ex skolor, under tider på 

undervisningen inte pågår.  

4.1.2 Synpunkter kring vandringsleder i Strövelstorp 

Synpunkter 

 Stöttning av Strövelstorps Byalag för tekniska lösningar och underhåll av 

vandringsleder 

 Uppgrusning av vandringsleder och annan infrastruktur för cykel och 

vandring  

 Utveckla lederna, inte minst för att gynna restauranger och föreningar  

 Utveckla vandringsleder – Vegeåleden, Örjabäcksleden, 

Skåneledsutveckling.  

Återkoppling från tjänsteperson: 

Det är Ströveltorps Byalag som initierat vandringleden och sköter driften av leden. 

Örjabäcksleden går till större del genom privata fastigheter där kommunen idag inte har rådighet. 

Där Örjabäcksleden går på kommunal mark stöttar kommunen redan byalaget. Förslag om ökat 

stöd och utveckling för driften av Örjabäcksleden bör drivas som ett politiskt ärende. 
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4.2 Synpunkter på trygghetsskapande åtgärder i Strövelstorp, 
Ausås och Spannarp 

 

Synpunkter 

 Nattvandrare, tryggare miljö på nätter och helger.  

 Trygghetsvandringar med åtgärder får gärna återkomma.  

 Hög hastighet genom Strövelstorp 

 Gärna en fartkamera eller fartgupp/ krukor eller liknande för att få ner hastigheten 

och all buskörning som pågår på vägen genom samhället i Strövelstorp, speciellt 

vid skolan tyvärr. 

 

Återkoppling från tjänsteperson: 

Trygghetsvandring Strövelstorp kommer planeras in under våren. På trygghetsvandringar 

finns möjlighet att diskutera olika trygghetsfrågor med representanter från bland 

annat polisen, fastighetsbolag och kommunens politiker och tjänstpersoner.  

 Du hittar mer information om trygghetsvandringarna här: 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sakerhet-trygghet-och-

kris/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-arbete.html  

 De som är intresserade av nattvandring kan kontakta Christina Frånberg Nilsson 

på christina.franbergnilsson@engelholm.se för mer information.  

4.3 Synpunkter på stöd till föreningsliv i Ausås 

 

Synpunkter 

 Utveckla bygdegården i Ausås  

 Salamis borde kunna få skötselbidrag 

 Bidra till upprustning av idrottshallen i Ausås (ägs av Svenska kyrkan) 

 

Återkoppling från tjänsteperson: 

Bygdegården erhöll ett extra föreningsstöd 2020 inom ramen för landsbygdsutveckling med syfte 

att stärka bygdegården som mötesplats för boende i orten. 

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sakerhet-trygghet-och-kris/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-arbete.html
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/sakerhet-trygghet-och-kris/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-arbete.html
mailto:christina.franbergnilsson@engelholm.se
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Skötselbidrag för Salamis bör drivas som ett politiskt ärende. De föreningar som för närvarande 

uppbär skötselbidrag bedriver verksamhet på kommunala anläggningar.  

 

5 Infrastruktur och trafik 

5.1 Synpunkter rörande cykelväg mellan Strövelstorp och 
Hasslarp 

 

Synpunkter 

 Att åtgärda cykelväg mellan Strövelstorp och Kattarp i syfte att kunna ta tåget. 

 Trafiken ses över, cykelväg mellan Strövelstorp och Hasslarp.  

 Cykelväg till Hasslarp 

 En cykelväg mot Helsingborg!  

 Bron över Vege å under all kritik/Bron över Vege å, borde finnas cykelväg 

 Busshållplatser har tagit bort på Strövelstorpsvägen vilket medfört att det är mörkt 

att gå längs vägrenen. Det behövs alltså mer belysning alternativt cykelvägar. 

 Brist på samverkan mellan kommun och Trafikverket avseende väg mellan 

Fleninge och Strövelstorp 

Återkoppling från tjänsteperson: 

Strövelstorp – Hasslarp är ett objekt som kommunen spelat in till arbetet med den regionala 

cykelvägsplanen. Fleninge – Strövelstorp med i den befintliga regionala cykelvägsplanen med 

uppskattad byggstart kring 2024-2026. Regionen reviderar den regionala cykelvägsplanen vart 

fjärde år och i slutet på förra året påbörjade de arbetet med revideringen. Detta inleddes med att de 

ville se över finansieringsupplägget. Idag bekostar den regionala cykelvägsplanen 50 % av 

byggnationen och den berörda kommunen 50 % (50-50 upplägg). Utifrån budgeten i den 

regionala cykelvägsplanen har de under planperioden kunnat rymma ca 70+ objekt. Det har 

dock bara byggts ut 2-3 objekt per år, alltså inte mer än 20-30 objekt under hela perioden som 

planen gäller. Regionen har meddelat att det beror på Trafikverkets resurser. Med översynen av 

finansieringsmodellen vill Regionen öka genomförbarheten. Istället för dagens 50-50 upplägg har 

de valt att gå vidare med att planen ska bekosta 100 % (familjen hbg var enade om att 75-25 

var bättre lösning).  

Detta upplägg gör att det endast ryms ca 20-25 objekt i den regionala cykelvägsplanen. Regionen 

har också nya prioriteringsgrunder där de prioriterar starka stråk. Sammantaget gör det att 

många objekt i den befintliga planen kommer plockas bort till den nya planen. Ett av dessa är 

Fleninge – Strövelstorp, ett objekt som är högt prioriterat av kommunen.  
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Vi har två påbörjade objekt i Ängelholm, där vi redan tecknat 

medfinansieringsavtal/genomförandeavtal. Dessa kommer finnas med i den nya planen men med 

det gamla modellen med 50-50 upplägg. Dessa är Pomona – Östra kvarn och en sträcka mellan 

Munka Ljungby och Hjärnarp. Vi är givetvis inte nöjda med att cykelvägnätet i Ängelholm blir 

lidande till följd av att byggtakten av cykelväg längs med det statliga vägnätet i Skåne är så låg 

och vi kommer driva ärendet vidare.  

5.2 Synpunkter och återkoppling kring övriga cykelvägar i 
Strövelstorp och Ausås 

 

Synpunkter 

 Utveckla gång och cykelleder, inklusive belysning i Strövelstorp 

Återkoppling från tjänsteperson: Kommunens cykelvägsplan pekar ut Bankvägen och 

Södra Strövelstorpsvägen som föreslagna gång-och cykelvägar (GC). Båda är statligt 

väghållarskap. Det finns ingen planerad åtgärd för belysning av GC-vägar i år. Det är 

Trafikverkets resurser till utbyggnad av GC-väg som gör att byggtakten är låg i Skåne. 

Synpunkter 

 Säker övergång på Helsingborgsvägen vid Varalövsvägen för anslutning till 

cykelvägen. 

Återkoppling från tjänsteperson: Trafikverket är väghållare. Ingen pågående dialog med dem 

om denna. För vidare kontakt med Trafikverket, mejla trafikverket@trafikverket.se eller ring 

0771 921 921 

Synpunkter 

 Vi hade blivit så glada för en säker cykelväg från Ausås till Strövelstorp. Byarna 

ligger så nära varandra men motorvägen splittrar dem. Som barn eller ungdom är 

det inte många ställen man kan cykla till när man bor i Ausås, men att kunna cykla 

in till Strövelstorp till skolan, till bussen eller affären hade betytt så mycket för 

många!  

Återkoppling från tjänsteperson: Tyvärr inte prioriterad från kommunen vid vårt inspel till 

den regionala cykelvägsplanen som ligger till grund för utbyggnad av gc-väg vid statligt vägnät. 

Synpunkter 

 Tunnel vid 112 på cyklavägen från Varalövsvägen för att kunna ansluta till 

cykelvägen vid pumpstationen. Inga barn kan cykla till skolan från Ausås till 

Strövelstorp som det är nu. 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Återkoppling från tjänsteperson: Trafikverket är väghållare. Ingen pågående dialog med 

dem om denna. För vidare kontakt med Trafikverket, mejla trafikverket@trafikverket.se 

eller ring 0771 921 921  

 

5.3 Synpunkter kring vägen över Vege å i Strövelstorp 

 

Synpunkter 

 För hög hastighet på bron över Vege å 

 Bron över Vege å och hastigheten. Även att det är smalt. 

  Bron Vege å - Kommunen (?) har flyttat tätortsskylten vilket medfört att 

det är 70 km/h över bron, önskvärt att flytta skylten och få ner till 40 

km/h.  

Återkoppling från tjänsteperson: Gällande hastighetsbegränsning och att flytta 

tättbebyggt område (TBO) så fattade vi på stadsmiljöenheten beslut om att flytta 

TBO till södra sidan av bron för att på så vis kunna få rådighet över 

hastighetsbegränsningen.  

Trafikverket överklagade dock kommunens beslut om att flytta TBO med 

anledning av att det inte finns tät bebyggelse på sidorna av vägen. Därmed har inget 

skett.  

5.4 Synpunkter om övriga vägfrågor i södra Ängelholm 

 

Synpunkt  

 Ljudvall mot motorvägen.  

Återkoppling från tjänsteperson: I denna fråga ska boende vända sig till miljöenheten. Du 

kan kontakta dem genom att mejla eller ringa kommunens kundtjänst på e-post: 

info@engelholm.se och telefonnummer: 043187000. 

Synpunkt  

 På- och avfarter. Måste till Fleningen för att komma på motorvägen. Det är 

emellertid en livsfarlig avfart från motorvägen 

Återkoppling från tjänsteperson:På – och avfarten ligger utanför kommungränsen. 

  

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Synpunkter  

 Bygg en rondell 107 intill Strövelstorp 

Återkoppling från tjänsteperson:Trafikverket är väghållare. Kommunen har ingen 

pågående dialog med Trafikverket. För vidare kontakt med Trafikverket, mejla 

trafikverket@trafikverket.se eller ring 0771 921 921 

Synpunkt  

 Planskild korsning under väg 112 mellan Spannarp/Ausås  

Återkoppling från tjänsteperson: Trafikverket är väghållare. Kommunen har ingen 

pågående dialog med Trafikverket. För vidare kontakt med Trafikverket, mejla 

trafikverket@trafikverket.se eller ring 0771 921 921 

5.5 Synpunkter på kollektivtrafik i Södra Ängelholm  

 

Synpunkt 

 Station i Spannarp (tåget går igenom på nyrenoverat spår, pendling Ängelholm – 

Hässleholm hade då fungerat att pendla med tåg) 

Återkoppling från tjänsteperson: Ängelholms kommun verkar för persontågstrafik 

Ängelholm – Hässleholm. 

Synpunkt 

 Buss mellan Spannarp- Starby 

Återkoppling från tjänsteperson: Kommunen har en pågående dialog med 

Skånetrafiken gällande utökad närtrafik till Höja-Spannarp och Starby. 

6 Näringsliv 

6.1 Synpunkter om näringsliv och centrumutveckling i 
Strövelstorp 

Synpunkter 

 Utveckla handeln, att få en affärsverksamhet som får boende att handla i 

byn 
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 Handel, exempelvis vid Ålderdomshemmet 

 Förbättra centrum 

Återkoppling från tjänsteperson: 

Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms 

kommun och för att underlätta för företagare har kommunen en företags- och evenemangslots. 

Vanliga saker som företagslotsen brukar hjälpa till med är att starta, flytta och utöka företag i 

Ängelholm. Du kommer i kontakt med företagslotsen genom att ringa till 0431-870 00 eller 

maila till: info@engelholm.se Du kan läsa mer om företagslotsen på kommunens hemsida: 

https://www.engelholm.se/foretagare/foretags--och-evenemangslotsen.html 

Ängelholms Näringsliv arbetar med företagsamhet och centrumutveckling. Du kan läsa mer om 

deras verksamhet och Ängelholms Näringslivs näringslivsutvecklare här: 

https://naringsliv.engelholm.com/ 

  

mailto:info@engelholm.se
https://www.engelholm.se/foretagare/foretags--och-evenemangslotsen.html
https://naringsliv.engelholm.com/
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7 Kontaktuppgifter 

 

 Kundtjänst Ängelholms kommun  

E-post info@engelholm.se  

Telefonnummer: 043187000 

Hemsida: https://www.engelholm.se/kontakta-oss.html 

 

 Felanmälan Ängelholms kommun 

E-tjänst: 

https://eservice.engelholm.se/EServices/Common/BlockPage.aspx?eServi

ceName=FEL&PageId=InfoPage  

 

 Ängelholmsförslaget 

Hemsida: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/din-

mojlighet-att-paverka/angelholmsforslaget.html 

 

 Ängelholms Näringsliv  

E-post: info@engelholm.com 

Telefonnummer: 0431 41 20 00 

Hemsida: www.engelholm.com  

 

 Polisen  

Telefonnummer: 114 14 

Hemsida och kontaktformulär: https://polisen.se/kontakt/region-syd/  

 

 Trafikverket  

E-post: trafikverket@trafikverket.se  

Telefonnummer: 0771 921 921 

 

 Förpackning och Tidningsinsamlingen (FTI) 

Hemsida och kontaktformulär: https://www.ftiab.se/172.html 

 

 Leader Nordvästra Skåne med Öresund 

E-post: info@leaderskanens.se 

Telefonnummer: 0709 77 33 33 

Hemsida: http://www.leadernordvastraskane.se/  

 

 

 

mailto:info@engelholm.se
https://www.engelholm.se/kontakta-oss.html
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