Medborgardialog Billeberga

Genomförande

Billeberga — en attraktiv boendeort
Utkast till handlingsplan

Medborgardialog Billeberga

Genomförande

Medborgardialogen i Billeberga har genomförts i möten där representanter för de boende i orten har träffat Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen vid två tillfällen. Vid första mötet sorterades åtgärder fram. Kommunen har sedan grupperat dessa i
åtgärder där kommunen har initiativet (1), där det fordras en längre process och budgetarbete (2) samt de frågor som är mera av
strategisk karaktär eller kräver ekonomiska insatser från extern part. Vid det påföljande mötet har representanter för de boende i
Billeberga prioriterat insatserna varefter kommunförvaltningen har bedömt dessa åtgärder i ett genomförandeperspektiv. Detta redovisas
har som ett förslag från kommunen. Kategorierna 1 och 2 redovisas i tabellen i ordning efter medborgardialogens prioriteringar.

Kategori

Ämne

Förslag till genomförande

Dialog/Demokrati

Ha dialog innan viktiga beslut samt ”kratta i manegen”

Beredningarna ska ta en aktiv roll sedan något år
tillbaka samt att översiktsplanen skall revideras
vilket blir ytterligare tillfälle till dialog kring
strategiska frågor.

Skötsel

Dalen - Sköt vegetationen
Återställ den i det skick den varit

Samhällbyggnadsförvaltningen tar fram en
skötselplan under vintern och arbetar in åtgärderna
under 2013.

Trygghet

Hastighetsbegränsningar i samhället. Skolan, skolvägar
och villaområden utpekade.

En översyn av tätorternas trafiksituation är gjord
under hösten 2012. En trafikplan kommer att tas
fram för beslut under våren 2013. I denna kommer
synpunkter från medborgardialogerna ha beaktats.

Skötsel

Satsa på lekplatserna och sköt dessa!
Se över trasiga lekredskap. Gör upprustningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för
närvarande med en genomgång av lekplatserna för
att uppgradera dessa till dagens krav. I detta ingår
också att bedöma vilka lekplatser som skall vara
kvar respektive vilka som tas bort. Plan klar 2013.
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Ämne

Förslag till genomförande

Skötsel

Fixa parkeringen vid Scoutstugan. Skall där verkligen
vara nedfart från Svalövsvägen ner till parkeringen.

Samhällsbyggnadskontoret tittar ytterligare på
detta. Ny frågeställning.

Skötsel

Torget Brandstationen

Samhällbyggnadsförvaltningen vill se detta i ett
sammanhang med andra frågeställningar. I
medborgardialogen har det kommit olika förslag till
utnyttjande av området. Alla värda att ta hänsyn till.
Bedömningen är att

Skötsel

Upprustning av våra infarter

Medel är avsatta för att byta ut skyltar och
informationstavlor. I samband med detta kommer
också en del insatser göras i form av städning.

Gata

Sikt häckar vid Kvarnvägen

Ärendet tas upp formellt med fastighetsägare inom
ramen för myndighetsutövningen.

Gata

Farthinder i Blomområdet samt andra åtgärder som
innebär hastighetsbegränsningar i Billeberga tätort

Trafikplanen kommer att innehålla förslag till
åtgärder. Innehållet klart under 2013.

Skötsel

Gamla Pizzerian/Kiosken

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågan.
Byggnaden ägs privat och tomten ägs av
kommunen. Överenskommelse skall möjliggöra en
lösning under våren 2013.
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Skötsel

Fastigheter på Heden i dåligt skick.

Behandlas inom ramen för myndigheten. Ärende
överklagat till högre instans. Ingen uppfattning hur
långt fram en lösning kan vara klar.

Park

Parkbänkar

Parkbänkar upprustas just nu!

Grönytor/Park

Ett flertal önskemål om satsningar på befintliga grönytor
samt höjning av standard. Några förslag finns även på
nya inslag av gång- och cykelvägar.
Till denna kategori finns även önskemålet om en
hundrastgård.

Det är uppenbart att man i Billeberga vill ha mer
tillgång till grönytor och flera alternativ till gång och
cykelstråk. Insatsen är så omfattande och
avgörande att samhällsbyggnadskontoret vill
återkomma med en genomarbetad översyn av
grönytestrukturen i samhället. Tidpunkt när en
sådan översyn är klar kan inte redovisas för
närvarande.

Trygghet

Kopplat kring grönstrukturen finns önskemål om bättre
belysning i grönområden och längs GC-stråk

Samhällbyggnadskontoret vill avvakta de
synpunkter som kommer fram i samband med
trygghetsvandringen i Billeberga. Denna skall
resultera i en separat åtgärdsplan. Klar våren
2013.

Gata

Riv fryshuset och gör en större parkering.

Samhällbyggnadskontoret återkommer med förslag
till åtgärd efter prioriteringar skett i förvaltningens
budget. Fysisk åtgärd 2013/14.

Service

Flytta återvinningscontainrarna till parkeringen vis ICA

Frågan var uppe vid utplaceringen. Dessa
containrar ägs och sköts av Förpackningsindustrin
och är en förhandlingsfråga.

Skola

Mer miljötänkande i skolan

Frågan överlämnas till skolverksamheten.
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Strategiska frågor
Den största andelen önskemål som framkom i medborgardialogen i Billeberga var strategiska och långsiktiga frågor. Många av dessa
frågor är av karaktären att kommunen har ett tydligt initiativ men att insatserna fordrar en bra genomlysning och en tydlig finansiering.
Andra frågor kräver budget från andra parter som Trafikverket eller Skånetrafiken. De medborgardialoger som genomförs i kommunens
olika tätorter är ett steg i ett arbete att revidera tillväxtprogrammen för orterna. Tillväxtprogrammen är en beskrivning hur kommunen
prioriterar åtgärder och vilka lösningar man ämnar genomföra i den fysiska miljön. Medborgardialogerna är ett viktigt instrument för att
hitta rätt insats och rätt nivå i det kommande planeringsarbetet.
I Billeberga finns en tydlig bild av en prioritering kring fritid, kommunikationer/trafik och boende.
Boende
Ny förskola, gärna kombinerad med service och bostäder på OP-maskiners fastighet.
Max 1 1/2-plan bebyggelse i Billeberga.
Central mötespunkt
Riv (inte) Brandstationen och skapa ett centrum, gärna med fritidsgård.
Låt Billeberga växa - bygg mer villor och hyresrätter.
Fritid
En total översyn av grönstrukturen med motionsslinga och utveckla GC-vägar.
Fritidsgård
Dalen skall skötas och ingå i promenadstråk
Promenadstråk längs Braån
Trädalléer
Kommunikationer/Trafik
Busshållplatsen måste göras om. Gamla läget vid stationen är prioriterat.
Infart väg 17 och korsningen Annelövsvägen!
Sänk hastigheten vid skolan och på genomfarterna
Säkra skolvägar
Bättre trafikering med tåg, särskilt helgtrafiken
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Fortsatt hantering
Det material som framkommit under hela processen medborgardialog kommer att fungera som underlag i den fortsatta processen.
Beredningen kommer att redovisa resultaten från samtliga orter vid junisammanträdet i fullmäktige. De åtgärder som kan hanteras inom
ramen för befintlig budget kommer att genomföras efter hand.
Parallellt med medborgardialogen har det genomförts trygghetsvandring i Billeberga. Resultatet från denna samordnas med aktiviteter i
kommunen och beredningens arbete. Kommunen arbetar för närvarande med en Gång- och cykelvägsplan samt en belysningsplan.
Billeberga kommer att brytas ut ur detta arbete och behandlas nu för att göra bedömningar vilka frågor som kan lyftas in i den löpande
planeringen och i budgetarbetet. Resultaten från medborgardialogen och trygghetsvandringen är ett viktigt underlagsmaterial.
Samtal med Trafikverket kommer att inledas snarast om trafiksituationen generellt i Billeberga men särskilt de problem som utpekats i
medborgardialogen och vid trygghetsvandringen.
Kommunens strategiska planering av orterna sker genom tillväxtprogrammen. Medborgardialogen är ett inledande moment i en
revidering av tillväxtprogrammen. Bearbetning kommer att ske efter hand under 2013, samtidigt som en aktualisering av översiktplanen
genomförs. Det innebär att kommunen, under 2013, kommer att redovisa inriktning och åtgärder för Billebergas utveckling för en 10årsperiod.
Medborgardialogen har också pekat på behov att fördjupade analyser inom tätorten. Trafiksituationen är komplicerad och det finns
anledning att överväga en djupare analys innan ställningstagande sker. Detta gäller också kollektivtrafiklösningarna som idag inte är
optimala. Även grönstrukturen kan behöva en djupare genomlysning innan större åtgärder planeras.
Det övergripande målet för både Svalövs kommun och invånarna i Billeberga med omnejd är att skapa ett attraktivt boende både i närtid
och på sikt. För att lyckas väl med detta är en aktiv och seriös dialog nödvändig samt att samarbete och samverkan blir ett tydligt inslag i
den fortsatta utvecklingen av Billeberga. På så vis skapas bättre förutsättningar att orten kan utvecklas med sina egna styrkor som grund.

