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BYTRÄFF 1
Tittar på byn 
tillsammans och 
fokuserar på hur 
det ser ut idag.

FOKUS PÅ BYARNA

BYTRÄFF 2
Fokus på framtiden

BYTRÄFF 3
Utkast till fokus-
program presente-
ras. Åtgärder och 
prioriteringsord-
ning diskuteras.

Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna. 
Syftet är att för en by i taget titta på vad som 
är bra, vad som är mindre bra och vad som kan 
utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.

Arbetet är upplagt så att byalaget, boende och 
representanter från kommunen samlas i tre så 
kallade byträffar. Barn och unga bör också in-
volveras i arbetet, exempelvis genom att besöka 
byns skola, där så är möjligt. Resultaten av by-
träffarna sammanfattas slutligen i ett fokuspro-
gram för varje by.

Fokusprogrammet ska bland annat redovisa 
förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen, 
om de är möjliga att genomföra, vad de i så fall 
kostar, vem som har ansvar för dem och när i 
tiden de kan genomföras. 

Hur kan fokusprogrammen användas?
Fokusprogrammen kan användas

• som ett gemensamt underlag för byarna 
och för kommunen, som underlättar arbetet 
framåt

• av byinvånarna som underlag i olika sam-
manhang.

• som underlag i arbetet med nästa 
     kommuntäckande översiktsplan. 
• som ett underlag för kommunens budgetar-

bete.
• som ett underlag för de byavandringar som 

ordnas i kommunen, samt övrig dialog mel-
lan byalagen och kommunen. 

• som underlag för genomförande av åtgärder.

Bilder från byträffarna i Glemmingebro.
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Under september-november 2015 genomfördes pro-
jektet Fokus Glemmingebro. Inbjudan till Glemminge-
broborna gjordes med hjälp av byalaget och gick ut 
till samtliga hushåll i byn. Tre stycken byträffar anord-
nades och vid dessa medverkade cirka 25 bybor (varav 
hälften kvinnor och hälften män). 

Utöver Glemmingebroborna deltog även politiker från 
samhällsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun. 

Tanken var att några tonåringar skulle delta på byträf-
farna, tyvärr krockade det med andra aktiviteter för 
dom. Det var heller inte möjligt att ordna en separat 
ungdomsträff vid senare tillfälle, men via e-post kom 
det in synpunkter och tankar från två ungdomar. 

Övningar
Vid byträffarna diskuterades Glemmingebro genom 
olika övningar.  Exempel  på olika frågeställningar som 
togs upp var; Vad är bra i Glemmingebro idag? Vad 
är mindre bra? Var finns det plats för förändring. Vad 
gör Glemmingebro attraktivt? Vad är Glemmingebros 
identitet idag? Vad är viktigt för att Glemmingebro 
ska fungera som helhet? Vad är Glemmingebro om 
10 respektive 20 år? 

FOKUS GLEMMINGEBRO

Ord om Glemmingebro. Ordens storlek visar på hur många gånger ordet använts, desto större ord desto fler gånger har 
det använts. (Vissa ord har modifierats något för att ”ordmolnet” ska ge en tydlig bild av resultatet av övningen, tex 
har företag ändrats till företagsamhet).

Fokus Glemmingebro, byträff 1 2015-09-30 - sammanställning av övningar

Ord om Glemmingebro. Ordens storlek visar på hur många gånger 
ordet använts (vissa ord har modifierats något för att ”ordmol-
net” ska ge en tydlig bild av resultatet av övningen, t.ex. har 
företagare ändrats till företagsamhet.

Ord om Glemmingebro
Vid den första träffen fick alla deltagare börja med att 
skriva ner fem ord om Glemmingebro. Resultatet visas 
här nedan i det så kallade ”ordmolnet”.
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Glemmingebro i stort
Glemmingebro är en väl fungerande by, med ett 
levande och aktivt byalag, med mycket företagare och 
konstnärer och med ett bra avstånd till Ystad. Delta-
garna på byträffarna fick utifrån några olika fråge-
ställningar beskriva till exempel vad som är attraktivt 
med Glemmingebro och vad som är viktigt för att 
Glemmingebro ska fungera som helhet. 

Sådant som gör Glemmingebro attraktivt
Byn har pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik och 
bra pendlingsavstånd. Glemmingebro har nära till 
mycket som hav, kontinenten, Ystad och ligger dess-
utom på Österlen och omges av vackra omgivningar. 
Byn är lugn och trygg, man känner varandra och har 
en god bykänsla. Husen i byn är välskötta och har 
en stor andel fastboende, det sistnämnda en viktig 
aspekt för att byn ska vara levande. Affären är otroligt 
viktig för byns attraktivitet, även företagen och den 
samhällsservice som finns.

Sådant som är viktigt för att Glemmingebro 
ska fungera som helhet
För att Glemmingebro ska fungera som helhet är det 
viktigt att kommunikationerna med kollektivtrafik 
bibehålls och utvecklas. Det är viktigt att det finns 
något för alla åldrar och att det finns en fungerande 
samhällsservice, att byn får behålla det som finns. 
Deltagarna tycker att det är tråkigt att skolan lagts 
ner. Det är viktigt att det finns träffpunkter precis som 
idag, som t.ex. idrottsplatsen, Medborgarhuset och 
biblioteket. Byalaget är en viktig del för en fungeran-
de helhet. 

Det är viktigt att byn fortsatt är en by som domineras 
av åretruntboende och att byn har möjlighet att växa 
något. Framförallt för att få en rotation i bostads-
beståndet och möjliggöra kvarboende för äldre och 
inflyttning för yngre. 

Att byn har en plats i ett sammanhang, att den är 
en viktig del av helheten i kommunen och att Ystads 
kommun ser värdet i Glemmingebro är också betydel-
sefullt. 

Byns identitet
Lugn, trygghet, mångfald och gemenskap och grönt 
är ord som beskriver byns identitet idag. Byn är en 
småföretagarby med öppet företagsklimat. Det aktiva 
och aktiverande byalaget utgör också en viktig del av 
byns identitet. Och Klövasten som är ett landmärke 
för byn.

Framtidsspaning Glemmingebro
Vid en av byträffarna ställdes frågan till deltagarna 
om vad Glemmingebro är om 10 respektive 20 år. 
Svaren var spridda och flera av tankarna återkom 
under byträffarna och kommer här i fokusprogram-
met in under andra rubriker. Några av de saker som 
nämndes var att Glemmingebro kommer vara en del 
av utvecklingen av den östra delen av Skåne. Att det 
finns en ny skola i byn. Det kommer finnas fortsatt 
aktiv bykänsla. Det kommer vara fler företagare och 
konstnärer. Och det kommer finnas en tågstation med 
fungerande tåg. 

Bild från byträffarna i Glemmingebro.
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fler bilder

Bilder från Glemmingebro.
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Bra, Mindre bra, Plats för förändring i 
Glemmingebro
Bilden på höger sida visar resultatet från en öv-
ning som gick ut på att prata om vilka platser i 
Glemmingebro som är bra och vilka som är min-
dre bra samt var det finns plats för förändring. 

Bra i Glemmingebro
Genom övningen förmedlades en positiv bild av 
Glemmingebro, bland det som lyftes fram som 
positivt var olika samhällsfunktioner i form av 
Handlar´n, Räfsan, idrottsplatsen, att det är bra 
med två förskolor, bibliotek, återvinningsstation, 
gästhärbärge, brandstation, Asian Corner (res-
taurang) och lekplats. Det lyftes också fram att 
Glemmingebro är en företagsam by med mycket 
företagare och konstnärer. Vägen/genomfarten 
genom byn är vacker med mycket trädplante-
ringar, det är också positivt att det finns cykel-
bana längs med vägen. Närheten till rekreation 
vid Knappsdala lyftes också fram. 

Plats för förändring i Glemmingebro
Ett önskemål om förändring var bland annat 
att anlägga en cykelbana till Kabusa-Nybrost-
rand-Ystad. Att utveckla byn med bostäder var 
också något som kom upp. Några av de plat-
ser som lyftes fram som positiva lyftes också 

som platser för förändring. T.ex. utveckling av 
Knappsdala, utveckling/uppfräschning av idrotts-
platsen och uppfräschning av lekplatsen. Det 
kom även förslag på att rusta upp tennisbanan 
och utveckla parken vid stationshuset samt för-
sköna infarten österifrån. Förslag på försköning 
kring E.ON:s nätstation samt på olika grönytor 
i byn. Önskemål om lägre hastighet genom byn 
framfördes också. 

Mindre bra i Glemmingebro
Som mindre bra upplevdes busshållplatsen 
Glemmingebro V som saknar väderskydd, att det 
saknas belysning vid återvinningsstationen, att 
skolan lagts ned samt att det saknas fritidsgård 
i byn. Det lyftes också fram att det är för hög 
hastighet på vissa vägar i byn och att det finns 
problem på Trumlevägen. Infarten österifrån till 
byn upplevs som tråkig. Det finns också missköt-
ta trottoarer i byn. Som mindre bra lyftes också 
att det är problem med dagvattenhanteringen i 
byn. Det påpekades också att det är för mycket 
råkor och sniglar i byn.
  
Övningen och resultatet av den användes som 
en utgångspunkt för fortsatta diskussioner un-
der byträffarna.

Tankar från ungdomar
Två ungdomar skickade med synpunkter och 
funderingar via e-post. De förde fram förslag 
på saker som skulle kunna bli bättre i byn och 
som kanske skulle kunna få barn/ungdomar (och 
även hela familjer) att vara mer i byn.

Ungdomarnas förslag
• Fräscha upp idrottsplatsen så fler t.ex. 

vill vara med i friidrott. Med en bättre 
idrottsplats så hade kanske Löderups 
skola fortsatt ha sina friidrottsdagar där 
och inte åkt till Ystad.

• Tennisbanan skulle fixas till så att barn 
och vuxna skulle kunna spela tennis och 
kanske skulle man kunna spola den på 
vintern till skridskoåkning.

• Loppisen i stationshuset skulle bort så 
att man kunde använda/boka denna 
lokal till vad man ville. Ex. dans, yoga, 
gympa, bordtennis, barnkalas...

• Busskur vid thaien.

• Utegym, men vet inte riktigt vart det 
skulle kunna vara placerat.
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Bilden visar resultatet från en övning som genomfördes vid en av byträffarna i Glemmingebro. Symbo-
ler på kartan. Blå = positivt i Glemmingebro, Röd = mindre bra i Glemmingebro, Gul = plats för för-
ändring i Glemmingebro.
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I följande avsnitt sammanfattas de idéer och för-
slag som diskuterats på byträffarna. Förslagen 
har delats in i kategorier för att ge en tydligare 
överblick. Avslutningsvis presenteras en lista 
med förslag på åtgärder.

Glemmingebro - företagsbyn
Glemmingebro är en företagsam by med många 
företagare och konstnärer. Företagen har en 
stor bredd och finns över hela byn. Under en av 
byträffarna diskuterade en grupp närmare om 
vad som är viktigt för att företagandet i byn ska 
fungera.

Infrastruktur/kommunikationer
Infrastruktur i form av väg, kollektivtrafik, bred-
band och mobilnät som fungerar är viktiga 
stommar för företagandet. I dagsläget fungerar 
inte mobilnätet tillräckligt bra. Det är viktigt att 
väg 9 går genom byn för att byn ska leva, den 
behövs för kunderna.

Mötesplatser
Medborgarhuset och Räfsan är viktiga mötes-
platser idag och det är viktigt för byn att de 
finns kvar också framöver. Det kom förslag på 
att de skulle kunna utvecklas till exempel genom 
att erbjuda skrivbordsplatser som företagare kan 
sitta och jobba vid. 

Man har tidigare testat att bilda en företagar-
förening men det fungerade tyvärr inte. Frågan 
väcktes om att det är värt att göra ett nytt för-
sök, kanske tillsammans med företagare i Ingels-
torp.  

Etablering
Frågan väcktes om hur kommunen kan hjälpa till 
att förmedla lokaler. Har kommunen kännedom 
om vad som kan förmedlas och har kommunen 
har någon lista över lediga lokaler? I dagsläget 
har kommunen inte någon samordnad lista för 
förmedling av lokaler men kommunens ambition 
är att hitta en lösning för att hantera det.

Det finns cirka 2 ha kommunal mark som är 
planlagd för industri, kommunen bör marknads-
föra den. Förslag kom också upp på att profilera 
byn utifrån de företag som finns i byn idag.

IDÉER OCH FÖRSLAG

Bilder från Glemmingebro.
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Kommunikationer
Kollektivtrafik
Byn trafikeras av Regionbuss 570 Ystad - Borr-
by - Hammenhög - Simrishamn, med fyra håll-
platser i/i anslutning till byn. Under byträffarna 
lyftes det fram att det är viktigt att de goda för-
bindelserna som finns idag både bibehålls och 
utvecklas. Det kom fram att kvällstrafiken inte 
fungerar som önskvärt, den går inte att lita på. 
Den kommer inte som den ska och ibland är den 
fullbokad. Det finns bara ett tillfälle att åka från 
Ystad till Glemmingebro senare/sent på kvällen.  

Det framfördes även synpunkter på två av håll-
platserna i byn. Det gäller dels Glemmingebro 
V (vid väg 9) där det saknas väderskydd. Den 
upplevs också som farlig då det inte finns nå-
gon bussficka som bussen kan stanna till vid. 
Sikten för bilar som vill köra om bussen blir då 
dålig. Och dels gäller det Glemmingebro Ö (vid 
Knappsdalavägen), där placering och ljussätt-
ning behöver ses över. Hållplatsen ligger nära 
ett övergångsställe som skyms när bussen står 
vid hållplatsen. Den gatubeslyning som finns på 
vägens norra sida upplevs inte som tillräcklig. 
Att bilar håller hög hastighet längs vägen ökar 
också osäkerheten.

Både väg 9 och Knappsdalavägen är Trafikver-
kets vägar. Det innebär att det är dom som 
ansvarar för att bygga och underhålla even-
tuellt plats/yta för väderskydd. Vid hållplats 
Glemmingebro V ryms inte något väderskydd 
inom befintlig trottoar utan det behöver i så fall 
läggas på privat mark intill. Avtal behöver då 
skrivas med fastighetsägaren. Det är Trafikverket 
som i så fall måste teckna avtalet. Kommunen 
har tidigare varit i kontakt med fastighetsägaren 

angående detta som då varit positivt inställd. 
Det kommunen kan bidra med är att bekosta 
inköpet av själva väderskyddet. 

När det gäller bussfickor längs vägen är dessa 
inte alltid att föredra. Det tenderar till att locka 
förbipasserande bilar att köra förbi bussen utan 
att sakta ner. Ibland är det bättre att bussen 
stannar längs vägen för att hålla nere hastighe-
ter på övrig trafik.

Cykelvägar
Det är positivt att det finns cykelväg genom byn. 
Önskemålet är att denna kan kopplas samman 
med en cykelväg till Kabusa-Nybrostrand-Ystad. 
Den här sträckan finns inte med i några planer i 
dagsläget. Cykelvägar, inte bara inom byn, utan 
också mellan olika byar/orter är viktigt för bar-
nen och ungdomarna i byn för att kunna ta sig 
till kompisar och aktiviteter. I kommunens nya 
cykelstrategi, antagen hösten 2015, pekas fem 
strategier för cykelutvecklingen ut. En av dessa 
är: Koppla ihop staden med landsbygden. 

I cykelstrategin behandlas cyklingen i kommu-
nen på en övergripande nivå och redogör för 
nuläget samt inriktning på fortsatt arbete för 
att främja cykling. Mycket av det som uppmärk-
sammats i arbetet med cykelstrategin kommer 
att ligga till grund för och följas upp genom 
pågående arbete med en ny cykelplan. Cykelpla-
nen ska behandla hela kommunen och inte bara 
centralorten då förutsättningarna för cyklingen 
på landsbygden identifierats som viktiga att 
förbättra. Önskemål om ny cykelväg tas upp i 
arbetet med den nya cykelplanen.

Bild hållplats Glemmingebro V. Bild hållplats Glemmingebro Ö.



10

Aktivitetsytor för alla åldrar
Under byträffarna identifierades det tidigt att 
det är positivt för byn att det finns lekplats och 
idrottsplats i byn. Samtidigt konstaterades att 
bägge dessa anläggningar är i behov av upprust-
ning. Under en av byträffarna arbetade en grupp 
vidare med förslag för utveckling av dessa (se 
bilder nedan). 

Det kom också upp en diskussion om att flera/
alla aktivitetsytor borde samlas vid ett ställe. För 
att skapa en mötesplats där många träffas. En 
lämplig plats att förstärka skulle då kunna vara 
vid idrottsplatsen och stationshuset. Samtidigt 
konstaterades att lekplatsen och parken intill 
den ligger bra som den gör idag, skyddat för 
de mindre barnen. Bägge dessa platserna skulle 
alltså kunna vara aktivitetsytor/platser att ut-
veckla.

Idrottsplatsen
Idrottsplatsen nyttjas både för fotboll och frii-
drott. Glemmingebro har idag en aktiv friidrotts-
verksamhet vilket få andra byar har. Därför är 
det extra viktigt att få en bra och fungerande 
anläggning. Idrottsplatsen och stationshuset 
ägs av kommunen men hyrs av Glemmingebro 
IF som sköter anläggningen. Glemmingebro IF 
kan söka föreningsbidrag från kommunen för 
drift av anläggningen och investeringar i anlägg-
ningen. Några i föreningen berättade om att de 
upplevde svårigheter att få bidrag även om det 
sökt om det. 

Gruppen identifierade också att det är viktigt att 
det finns en säker övergång för alla barn/ung-
domar/vuxna som ska ta sig till och från idrotts-
platsen genom att passera Knappsdalavägen. 

Område: idrottsplatsen - stationshuset
Förslag från grupparbete
1. En multisportbana på tennisbanan hade gett både 
barn, ungdomar och vuxna möjlighet till spontanidrott. 
Tennis, basket, handboll, bandy. Ljus vore trevligt.

2. Idrottsplatsen är i dåligt skick. Glemminge har idag 
en aktiv friidrottsförening vilket få andra byar har. Här 
finns även fotbollslag. Därför är det viktigt att vi får en 
bra och fungerande anläggning. Vi vill ha en alumini-
umsarg. Fyll på med ”kolstybb” (röd). Återställ. Ljussätt 
gärna!

3. Det är viktigt att det finns en säker övergång för 
alla barn/ungdomar/vuxna som ska ta sig till och från 
idrottsplatsen. Blinkande ljus vore bra.

4. Stationshuset behöver renoveras. Omklädningsrum 
med duschmöjlighet.

Område: lekplatsen - parken
Förslag från grupparbete
1. Lekplatsen behöver fixas till. Slitna redskap, dålig 
sand (mycket kattrester). Det får gärna vara gummimat-
ta under. Bra för barn.

2. Här vill vi gärna ha ”boulderklippa”. Det är som en 
stor sten med klättergrepp runt om i olika svårighets-
grad. Detta kan locka hit folk även utifrån andra byar 
och Ystad/andra städer. Denna anläggning hade passat 
många olika åldrar. Den får gärna se ut som Klövasten.

3. Sittmöjlighet vore trevligt.

4. Fotbollsplanen ska vara kvar och hållas i bra skick.

5. En offentlig toalett hade varit bra i detta område 
eftersom många människor kommer att uppehålla sig 
där när det fixas till så fint.
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Lekplatsen och parken
Lekplatsen behöver rustas upp och parken intill 
får gärna utvecklas. Redskapen på lekplatsen är 
slitna och sanden är dålig med mycket kattres-
ter. Fotbollsplanen i parken ska vara kvar, men 
den behöver hållas i skick med hela nät i målen. 
Det kom också fram förslag på en ”boulderklip-
pa”(se förklaring i bildtext på vänster sida) som 
skulle kunna vara ett inslag som även lockar 
människor som inte bor i Glemmingebro till plat-
sen. Förslag gavs också på att det skulle vara bra 
att ha en offentlig toalett i parken. 

Boule spelas enligt uppgift från deltagarna på 
byträffarna både vid idrottsplatsen och vid bou-
lebanorna i parken vid lekplatsen. 

Promenad och rekreation
Öster om Glemmingebro finns en populär run-
da för promenader (se karta nedan), i folkmun 
kallad ”Stellansrundan”. I söder går den längs 
med Norre å. Där har byalaget anlagt en plats 
som kallas för Valborgsmässoplatsen. Där finns 

bänkar, bord och grillplats. 

Promenadstråket går både på privat mark och 
kommunal mark. Det som nyligen skett är att 
byalaget sökt och fått bidrag från kommunen 
för byggnation av en trappa för att öka tillgäng-
ligheten till promenadslingan längs ån. Under 
byträffarna kom förslag om att utveckla prome-
naden med en elljusslinga upp. 

Det lyftes också fram att det vore positivt om 
man kunde utöka antalet stigar runt byn, idag 
rör man sig mycket längs befintliga vägar.

”Stellansrundan”

Runda...

Valborgsplatsen

Skylt som visar 
olika promenad-
vägar.



12

Bostadsutveckling
Under byträffarna kom det fram att deltagar-
na gärna ser att det finns möjlighet för byn att 
utvecklas och växa något. Huvudbudskapet som 
kom fram var att det behöver skapas möjligheter 
för rotation/omflyttning inom byn. I diskussio-
nerna under byträffarna landade det i att det 
framförallt är komplettering av mindre marklä-
genheter i till exempel radhus/parhus som efter-
frågas. Detta för att få till en omflyttning i byn. 
Det kan möjliggöra för äldre att bo kvar i byn 
men i ett mindre boende, samtidigt frigörs då 
större bostäder som kan locka barnfamiljer. Det 
konstaterades att lägenheter av den här typen 
som finns i byn idag går åt direkt när de blir 
lediga.

Antal bostäder, utbyggnadstakt och plats
Deltagarna såg det som önskvärt att en komplet-
tering med 10-20 bostäder i den här formen sker 
under den kommande femårsperioden. Möj-
lighet till detta såg deltagarna på kommunens 
mark öster om Åkerbruksvägen samt genom viss 
förtätning på privata fastigheter inne i byn. I 
Glemmingebro finns så pass mycket utrymme att 
det inte behöver byggas för tätt. Det kom också 
förslag på att nya bostäder skulle kunna profile-
ras, till exempel som lågenergihus, solceller eller 
liknande. Kommunen kan inte ställa krav på en  
viss profilering i planer eller bygglov. Det gäller 
istället att hitta någon som vill bygga på det 
viset.  

Marknadsföring av Glemmingebro
Det kom upp önskemål om att Glemmingebro 
skulle marknadsföras mer från kommunens sida 
till exempel gentemot exploatörer/byggare. 
Kommunen marknadsför inte någon by/ort speci-
fikt. Vanligen vänder sig exploatörer/byggherrar 
till kommunen när de är intresserade av mark i 
kommunen. Frågan ställdes också varför Ystad-
bostäder inte bygger i byarna. Ystadbostäders 
förra VD gjorde för några år sedan en mark-
nadsundersökning om intresset av nya bostäder 
i byarna. Resultatet visade att det inte var något 
intresse. 

De kommunaIa tomter för villor som finns till 
försäljning i Glemmingebro (i dagsläget tre 
stycken) visas på kommunens hemsida. Det finns 
inte någon tomtkö för dessa utan det är först till 
kvarn som gäller.

Att det finns tillgång till mark redovisas också i 
kommunens mark- och bostadsförsörjningspro-
gram. Programmet visar kommunens mark- och 
planberedskap när det gäller bostadsförsörjning 
områden för verksamheter och handel. 
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Trafik
Det som fördes fram rörande trafiken var att 
det är för höga hastigheter genom byn längs 
väg 9. Önskemål om att begränsa hastigheten 
till 40 km/h genom byn framfördes. Även längs 
Knappsdalavägen och Trumlevägen framfördes 
synpunkter på för höga hastigheter. Det kom 
också upp önskemål om nytt övergångsställe 
över väg 9 i höjd med Handlarn (mataffären i 
byn). Både väg 9 samt Knappsdalavägen lig-
ger under Trafikverkets ansvar. Kommunen kan 
inte genomföra fysiska åtgärder på dessa väg-
ar. Kommunen har endast möjlighet att reglera 
hastighet samt parkering för Trafikverkets vägar 
inom tätbebyggt område. 

Efter en skrivelse från byalagsrådet om hastighe-
ten i byarna beslutade Samhällsbyggnadsnämn-
den i november 2015 att det skall tas fram tra-
fikprogram för byarna där en hastighetsöversyn 
kommer att ingå. Arbetet med trafikprogram-
men kommer att påbörjas under 2016 och man 
kommer att titta på en eller två byar om året.

Trumlevägen
Trumlevägen är en kommunal väg och ligger 
alltså under kommunens ansvar. Utöver syn-
punkterna om för höga hastigheter på Trumle-
vägen framfördes också att vägen används som 
genomfartsled. Det upplevs också som att för-
siktigheten blivit sämre sedan skolan lades ner. 
Korsningen Trumlevägen-Klockarevägen upplevs 
som farlig. Det upplevs också som att skyltarna 
om genomfartsförbud sitter fel och inte syns 
ordentligt i södra änden av vägen. 

Bild på skyltar Trumlevägen.

Vägen är idag skyltad för genomfart förbjuden, 
att sätta upp någon typ av hinder/bommar ser 
inte kommunen som aktuellt/motiverat. Att följa 
upp hur trafikregler följs är en polisiär uppgift. 
Kommunen kan se över placering av skyltarna 
och se vilka förändringar som kan göras. När 
vägmärken placeras ut måste kommunen hålla 
sig till de föreskrifter som reglerar hur vägmär-
ken ska placeras. Kommunen kan också mäta 
hastigheterna på vägen.

Sikten i korsningen Trumlevägen/Klockarevägen 
är begränsad i vissa delar beroende på vägens 
utformning, husens placering samt häckar intill 
korsningen. Så här ser det ut på många platser i 
kommunen, speciellt i äldre bebyggelsestruktu-
rer. Fastighetsägare intill korsningen kan bidra 
till bättre siktförhållanden genom att se över 
sina häckar och staket/plank.
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Teknisk infrastruktur
Dagvatten
Under byträffarna lyftes det fram att det är 
problem med dagvattenhanteringen (kopplat till 
dikningsföretag) i byn och att man önskade en 
lösning på detta. 

Byalaget lyfter fram att Glemmingebro kommun 
1966 beslutade att ta över alla ytvattenledningar 
för Glemminge och Ingelstorps samhällen, men 
att den administrativa processen kring detta 
aldrig fullföljdes. Byalaget menar att kommunen 
bör fullfölja den processen och ta ansvar för led-
ningarna. Byalaget menar också att kommunen 
rent praktiskt har agerat som ägare för dessa 
dagvattenledningar under årens lopp.

Kommunen är medveten om att det finns fast-
igheter i norra delen av samhället som har 
problem med översvämningar. Dagvattensys-
temet som fastigheterna ansluter till ingår i 
ett dikningsföretag och Statens VA-nämnd har 
slagit fast att det är dikningsföretagets ansvar 
att sköta driften på ledningarna. För att på lång 
sikt kunna få en hållbar VA-försörjning i Ystads 
kommun pågår ett arbetet med att ta fram en 
VA-plan som beräknas att antas politiskt under 
april – juni 2016. I den kommer även dagvatten-
frågan att belysas och hur kommunens förhåll-
ningssätt ska vara i samhällen där avvattningen 
är en del i ett komplext system av dikningsfö-
retag, markavvattning och kommunalt dagvat-

tennät. I VA-planen föreslås att en utredning av 
dagvattensystemet i Glemmingebro genomförs 
med avseende på funktion, kapacitet och för 
att utreda orsakerna till avvattningsproblemen. 
Ansvarsfördelningen beror på vad utredningen 
säger. Resultatet ska användas för att i dialog 
med dikningsföretag, fastighetsägare och mar-
kägare skapa en samsyn vad gäller behov av 
åtgärder som säkerställer dagvattenhanteringen 
inom Glemmingebro. I det fortsatta arbetet vill 
kommunen hitta bra riktlinjer som kan användas 
i alla samhällen med motsvarande problem och 
bidra till att nå hållbara lösningar. 

Återvinningsstationen
Det är bra att det finns en återvinningsstation i 
byn. Under byträffarna lyftes det däremot fram 
att den saknar belysning vilket gör det svårt att 
använda den under den mörka delen av året. 
Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling-
en) som ansvarar för containrar, plank, tömning 
och städning av återvinningsstationen även om 
den ligger på kommunal mark. 

Ystads kommun och Trafikverket äger belysning-
en inom Ystads kommun på de vägar som kom-
munen och Trafikverket svarar för. Underhållet 
sköts av Ystads Energi AB. Samhällsbyggnads-
nämnden fullgör kommunens uppgifter vad gäl-
ler belysning av gator, vägar, parkeringsplatser, 
torg och andra allmänna platser.

Bild på återvinningsstationen.
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Övrigt
Skola och förskola
I byn tycker man det är tråkigt att skolan lagts 
ner. Det är lite sorgligt att bli påmind om detta 
när man går förbi skolan då skylten ”Glem-
mingebro skola” finns kvar. Frågan väcktes 
också om vad som ska hända med modulen som 
använts till skolbespisning. 

Byborna är glada över att det finns två förskolor 
i byn och framför att det är viktigt att berätta 
att bägge förskolorna finns och inte enbart den 
kommunala.

Försköning och skötsel
Under byträffarna kom idéer/synpunkter om 
försköning av olika slag samt skötsel av vissa 
ytor. Det kom förslag på att försköna infarten till 
byn norrifrån. Förslag på att skapa nya grönytor 
och att anlägga koloniträdgårdar kom också 
upp. Det påpekades att infarten i väster behöver 
skötas bättre. 

För några år sedan sparade kommunen in på 
julgranar i byarna. Det lyftes fram att detta upp-
levs som mycket tråkigt. Önskemål om julgran 
framfördes. Det förtydligades också att det inte 
behöver vara en jättestor gran, men i alla fall en 
gran.

Kommunala möten i Glemmingebro
Det lyftes fram att det är viktigt att man även i 
kommunal regi bokar möten i byarna. Så att lo-
kalerna används och så att förtroendevalda och 
tjänstemän besöker byarna. Ett konkret förslag 
om att förlägga ett av samhällsbyggnadsnämn-
dens möten i Medborgarhuset i Glemmingebro 
framfördes. 

Hyra lokaler i Medborgarhuset
Det framfördes önskemål om att det ska vara 
lättare att hyra lokaler i Medborgarhuset för 
aktiviteter, det är ju en perfekt lokal som re-
dan finns. Bokning av Medborgarhuset sker via 
Ystads kommun. Information finns på byalagets 
hemsida och kommunens hemsida. Det går ock-
så bra att ringa kommunens växel för att nå den 
som ansvarar för bokning av lokalerna. 

Sniglar och råkor
Under byträffarna kom det fram att det är ett 
problem med stora mängder av spansk skogs-
snigel (så kallade mördarsniglar). De senaste 
åren har allt fler (inte bara i Glemmingebro) fått 
problem med spansk skogssnigel i sina trädgår-
dar. Sniglarna är svårbekämpade. Ystad-Öster-
lenregionens miljöförbund har på sin hemsida 
råd om hur sniglarna kan bekämpas och olika 
typer av förebyggande åtgärder. Ett av råden 
om bekämpning lyfter vikten av att intilliggande 
trädgårdar samordnar bekämpningen.

Det kom också fram att det är mycket råkor på 
några platser i byn. För att Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund ska kunna hantera ett sådant 
ärende krävs det att råkorna innebär en olägen-
het för människors hälsa. Ljudet från råkorna 
är inte en tillräcklig olägenhet. Dessvärre är det 
inte möjligt att göra så mycket. Ärenden rörande 
råkor som störande inslag har varit uppe i dom-
stol. I domar har det då konstaterats att råkorna 
är ett naturligt inslag.
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
I listan på nästa sida presenteras förslag på åt-
gärder som kommit fram i Fokus Glemmingebro. 
Åtgärdslistan anger vad det är för åtgärd som 
efterfrågas och vem som är ansvarig för genom-
förande. 

Det här programmets huvudsyfte är att sam-
manfatta den dialog som förts och redovisa de 
förslag på åtgärder som kommit fram i dialogen. 
Kommunfullmäktiges beslut att godkänna fokus-
programmet är inte ett beslut om att åtgärderna 
kommer att genomföras. Det är ett beslut om 
att fokusprogrammet ska kunna fungera som 
underlag för fortsatt utveckling av Glemminge-
bro och att det ligger till grund för kommunens 
budgetarbete. För ”Fokus byarna” som helhet 
finns investeringsmedel avsatta i kommunens 
budget för 2016. Förhoppningen är att Fokus på 
byarna är ett återkommande projekt i budgeten.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att god-
känna fokusprogrammet kan åtgärdspunkterna 
tas upp i kommunens budgetarbete och priorite-
ras jämte andra investeringar. Budgeten antas av 
kommunfullmäktige inför varje budgetår. Inves-
teringarna är av olika karaktär, vissa mindre in-
vesteringar kan tas i samhällsbyggnadsnämnden. 
Investeringar kan endast komma ifråga i mån av 
resurser, när medel ges.

Prioriterad åtgärd i Glemmingebro
Som ett första led i att arbeta med åtgärder i 
Glemmingebro föreslås dock att en punkt priori-
teras i åtgärdslistan under 2016:

• Aktivitetsytor för olika åldrar. 
(se översta punkten i åtgärdslistan till höger)

UPPFÖLJNING
Fokusprogrammet kommer att användas som 
underlag i samhällsbyggnadsförvaltningens arbe-
te. Byavandringarna kan fungera som ett tillfäl-
le för uppföljning. Åtgärdslistan kan användas 
aktivt för att ”bocka av” åtgärderna efterhand 
som de genomförs. Byalagets styrelse följer ock-
så upp arbetet. 
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ÅTGÄRDSLISTA

ÅTGÄRD UPPSKATTAD
KOSTNAD

ANSVAR FÖRESLA-
GEN TID-
PLAN

ÖVRIGT

Aktivitetsytor för 
olika åldrar. 

Egen pro-
jektplan med 
kostnader 
behöver tas 
fram. 

Kommunen 
(Samhällsbygg-
nad-Tekniska 
avdelningen)

2016 Ytor som kan komma att 
ses över i samband med 
detta är lekplatsen och 
intilliggande park samt ten-
nisbanan intill idrottsplat-
sen/stationshuset. 

Läs mer på s 10-11

Upprustning av 
idrottsplatsen.

Glemmingebro 
IF

Idrottsplatsen och stations-
huset ägs av kommunen 
men hyrs av Glemmingebro 
IF som ansvarar för driften 
av dessa. Glemmingebro 
IF får bidrag från kommu-
nen (Kultur och utbildning) 
för driften av planen och 
klubbhuset. Glemmingebro 
IF har möjlighet att söka 
bidrag från kommunen 
(Kultur och utbildning) för 
upprustning av idrottsplat-
sen.

Läs mer på s 10

Tillföra belysning 
vid återvinningssta-
tionen.

Cirka 20 000 kr Kommunen
(Samhällsbygg-
nad)

Ystads kommun och Tra-
fikverket äger belysningen 
inom Ystads kommun på 
de vägar som kommunen 
och Trafikverket svarar 
för. Underhållet sköts av 
Ystads Energi AB. Samhälls-
byggnadsnämnden fullgör 
kommunens uppgifter vad 
gäller belysning av gator, 
vägar, parkeringsplatser, 
torg och andra allmänna 
platser.

Trumlevägen Löpande drift Kommunen
(Samhällsbygg-
nad - Tekniska 
avdelningen)
Fastighetsägare

2016 Placering av skyltar ses 
över. 
Mätning av hastighet ge-
nomförs.
Respektive fastighetsägare 
som gränsar till korsningen 
Trumlevägen/Klockarevägen 
ser över siktförhållanden.

Läs mer på s 13
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Ny cykelväg till 
Kabusa-Nybrost-
rand-Ystad

Kommunen
(Samhällsbygg-
nad- Tekniska 
avdelningen)

Arbete med 
ny cykelplan 
påbörjas 
under 2016.

Finns i dagsläget inte med 
i några planer. Önskemålet 
kommer att ses över i ar-
betet med ny cykelplan för 
kommunen.

Läs mer på s 9

Begränsa hastig-
heten i byn till 40 
km/h.  

Kommunen 
(Samhällsbygg-
nad - Tekniska 
avdelningen) 
i samordning 
med Trafikver-
ket

2016-2017 Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade nov 2015 att se 
över hastigheterna i byarna 
och ta fram trafikprogram 
för byarna med start 2016.

Läs mer på s 12

Nytt övergångsställe 
över väg 9 i anslut-
ning till Handlar´n 
(mataffären i byn).

Trafikverket Väg 9 är Trafikverkets väg.

Kommunen påtalar önske-
målet för Trafikverket. Även 
byalaget påtalar önskemå-
let för Trafikverket.

Väderskydd till 
busshållplatsen 
Glemmigebro V vid 
väg 9.

Trafikverket Väg 9 är Trafikverkets väg.

Väderskydd ryms inte inom 
befintlig trottoar utan 
behöver i så fall läggas 
på privat mark intill. Avtal 
behöver då skrivas med 
fastighetsägaren. Det är 
Trafikverket som i så fall 
måste teckna avtalet. 

Det kommunen kan bidra 
med är att bekosta själva 
väderskyddet, dock inte stå 
för underhållet av detta. 
Samt påtala önskemålet för 
Trafikverket. Även byala-
get påtalar önskemålet för 
Trafikverket.

Läs mer på s 9

Förbättra buss-
hållplatsen Glem-
mingebro Ö vid 
Knappsdalavägen. 
Se över belysning 
och placering.

Trafikverket Knappsdalavägen är Tra-
fikverkets väg.

Kommunen påtalar önske-
målet för Trafikverket. Även 
byalaget påtalar önskemå-
let för Trafikverket.

Läs mer på s 9
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Fokusprogrammet för Glemmingebro är framtaget av 
Stadsbyggnadsavdelningen i samverkan med Tekniska 
avdelningen. Avstämning med styrelsen i Glemminge-
bros byalag har skett.

Översyn av över-
gångsstället vid 
Knappsdalavägen 
i anslutning till 
idrottsplatsen/buss-
hållplatsen. 

Trafikverket Knappsdalavägen är Tra-
fikverkets väg.

Kommunen påtalar önske-
målet för Trafikverket. Även 
byalaget påtalar önskemå-
let för Trafikverket.

Läs mer på s 10

Gamla skolan, ta 
bort skolskyltar. 

Kommunen 
(Samhällsbygg-
nad - Fastig-
hetsavdelning-
en)

2015

Dagvattenhantering Kommunen 
(Samhällsbygg-
nad - Tekniska 
avdelningen) 
ansvarar för 
arbete med VA-
plan.

VA-planen 
beräknas 
antas under 
våren 2016.

Kommunen arbetar med en 
VA-plan för att på lång sikt 
kunna få en hållbar VA-för-
sörjning i Ystads kommun. I 
den kommer dagvattenfrå-
gan att belysas. 

Läs mer på s 13

Ta tillvara idéer om 
nya bostäder.

Kommunen
(Samhällsbygg-
nadsförvalt-
ningen - Stads-
byggnadsav-
delningen samt 
Mark- och 
exploaterings-
enheten)

2016 - De idéer som kommit fram un-
der byträffarna och summerats 
i det här programmet tas till-
vara som underlag vid kontakt 
med eventuella exploatörer.

Idéerna tas med som underlag 
till den översiktliga planering-
en.

Visa tillgång på till-
gänglig industrimark i 
Glemmingebro.

Kommunen
(Ledning och 
utveckling - Nä-
ringslivsenheten) 

2016 Kommunen ser över möjlig-
heten att lägga ut informa-
tion om ledig kommunal in-
dustrimark i Glemmingebro 
på kommunens hemsida. 

Samhällsbyggnads-
nämnden förlägger 
ett av sina möten 
till Medborgarhuset 
i Glemmingebro. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden

2016 Kan förslagsvis kombine-
ras med ett studiebesök i 
bygden.




