Utvecklingsstrategi för Vellinge kommun

Stadsmiljöprogram för levande centrum och
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Sammanfattning
Utvecklingsarbetet inom Stadsmiljöprogram för levande centrum har
påbörjats genom att strukturplaner för respektive centrum tagits fram.
I uppdraget har helheten dvs. allt från övergripande strukturer ner till
detaljer inklusive skötselåtgärder beaktats.
För att komma fram till konkreta förslag på hur vi med fysiska
förändringar kan utveckla centrumen, öka trivseln och skapa tydligare
karaktärer har inventeringar och analyser gjorts. Studier över vilka flöden
som finns, var entréerna är belägna, hur människor rör sig och var bilar
och cyklar parkeras har också utförts. Även Medborgarenkätens resultat
och input från interna och externa workshops har inarbetats i de
framtagna idéförslagen.
Strukturplanerna för Vellinge centrum, Höllvikens centrum och Skanörs
centrum inklusive Skanörs hamn blir masterplaner för hur vi tillsammans
kan jobba långsiktigt mot en gemensam målbild.
Målet är att kommunens tre olika centrum skall utvecklas till att bli mer
levande, funktionella och vackra och att de ska komplettera och stärka
varandra. Vi vill skapa attraktiva mötesplatser som gynnar handeln och
stadslivet i våra centrumkärnor. Uppdraget var att ”zooma in” på minst
tre områden per centrum och redovisa mer detaljerade konkreta
åtgärder för dessa.
Det måste parallellt kunna utföras både mindre snabba förbättringarna
och samtidigt planeras för de mer långsiktiga, annars blir det ingen
utveckling.

Det är också viktigt att bestämma vad som ska rensas bort och rättas till,
som exempelvis att se över befintliga markbeläggningar, skötsel av grönytor,
färgsättning, ljussättning, skyltar och möblering för att skapa ordning och
lugn i stadrummet. Utgångsläget för detta uppdrag är att det finns en ganska
stor förbättringspotential på kommunens allmänna platsmark. Det har
tidigare inte funnits ett lika tydligt politiskt uppdrag att jobba med de fysiska
förbättringarna i det allmänna stadsrummet och av dess entréer.
Även vikten av att genomföra åtgärder för att tydliggöra och försköna
entréerna och stråken in till centrumen har redovisats och lyfts fram.
Översiktsplanen har gett förutsättningarna i uppdraget, genom att beskriva
mål och riktlinjer.
För att lyckas framöver med att skapa levande och vackra centrum måste
alla aktörer kommun, fastighetsägare, boende, näringsliv och handel med
flera samverka. Detta är ett projekt, men samtidigt är det viktigt att det, för
att det ska kunna ske en utveckling, blir ett arbetssätt.
En stor utmaning ligger i att det finns otroligt mycket åtgärder som skulle
kunna göras, därför det är viktigt att göra rätt prioriteringar för att uppnå
bästa resultat.
För att kunna realisera de idéer och åtgärdsförslag som tas fram behöver
resurser planeras och budget avsättas. För de prioriterade åtgärderna bör
en realistisk tidplan för genomförande tas fram.
Samverkan handlar om att ”En kan inte göra allt men alla kan göra lite”
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Slutsats - Så här vill vi vitalisera våra tre befintliga centrum
•

Samverka med externa och interna aktörer

•

Tillföra fler bostäder till centrumnära lägen

•

Skapa bra förutsättningar för handeln och verksamheterna i centrum

•

Samla rörelser och aktiviteter i tydliga flöden

•

Skapa intressanta vackra tydliga stråk och inbjudande mötesplatser som lockar med vackra miljöer fyllda med olika innehåll och
aktiviteter

•

Erbjuda ”rundor” som lockar med olika innehåll och längd

•

Namnge platser och förbättra skyltningen

•

Fylla på med nya aktiviteter samtidigt som befintliga aktiviteter utvecklas och görs bättre.

•

Prioritera att förbättra allmänna stråk och offentliga platser för att de som rör sig i centrum och som cyklar eller går ska känna
sig trygga och stolta över sin närmiljö

•

Skapa ökad tillgänglighet och trygghet

•

Städa upp och sköta de allmänna rummen med ökad omsorg om detaljer, ljussättning, materialval och växtval

•

Erbjuda goda kollektivtrafikhållplatser och parkeringsmöjligheter för cyklar och bilar i centrala lägen
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Utvecklingsstrategi för Vellinge kommun
Utvecklingsstrategin för Vellinge kommun är en samlad satsning för att skapa tydlighet om hur kommunen vill utvecklas under de
kommande fem till tio åren (målfokus 2020, utblick mot 2025).
Arbetet ska generera konkreta åtgärder, förbättrade interna arbetssätt och starkare varumärke som innebär förbättringar för
medborgarna, turisterna, företagarna och ungdomarna.
Förbättringarna ska synas och kunna mätas. Antagen översiktsplan och tillväxtmål om 1 % är centrala delar i arbetet med Vellinge
kommuns utvecklingsstrategin som konkretiseras i sju delprojekt:

1.

Bostadsförsörjningsprogram -

Väx med 1 %

2.

Centrumutvecklingsprogram –

Handelsutvecklingsprogram –Konceptutveckling

3.

Centrumutvecklingsprogram –

Stadsmiljöprogram för levande centrum

4.

Lokalförsörjningsprogram -

Rätt lokal med framförhållning

5.

Ungdomsarbetslöshetprogram –

Nollvision

6.

Turistprogram -

Förläng turistsäsongen

7.

Näringslivsprogram -

Bästa näringslivsklimatet
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En gemensam vision
”Vi skall erbjuda boende, företagare och besökare i Vellinge kommun mer levande och tillgängliga, attraktiva och
aktiva centrum, som lever både på dagen och på kvällen hela året runt.
Där skall finnas ett varierat utbud av handel, service/tjänster, olika näringsidkare, föreningsliv, caféer och
restauranger.
I våra centrum är kulturen, idrotten och de gröna värdena betydelsefulla och de spelar en stor roll.Vi arbetar aktivt
tillsammans för att skapa möjligheter för ett bra utbud av aktiviteter som gör centrum levande.

Våra centrum har intressanta historiska stadsmiljöer med småskalig atmosfär som erbjuder attraktiva mötesplatser
och stråk.
Vi har respekt för de som lever och verkar där och deras stolthet för platsen.
Vi har en utvecklad samverkan mellan ortens olika aktörer för att skapa delaktighet, trovärdighet och engagemang i
det vi gör och de åtgärder vi tillsammans konkretiserar.
Vi lyfter fram orternas olika identiteter, karaktärer och värden för att skapa ett starka platsvarumärke för
kommunens tre centrum som paketeras och kommuniseras till våra målgrupper.”
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Gemensam målbild - externt och internt
Viktigt att lägga fast och kommunicera en gemensam beslutad målbild för att kunna uppnå
konkreta resultat.

• Öppenhet och tydlighet ger möjlighet till att skapa en bredare samsyn
• Ta fram och beskriva en gemensam tydlig målbild för de tre befintliga centrumens utveckling. En målbild som
stärker samarbetet mellan olika aktörer; kommunen, fastighetsägare, näringsliv och handlare, privata personer,
och boende, föreningar, besökare …..
• Målbilden ska kommuniceras och dialogas för att bli verklig och få genomslagskraft.

• Öppet sinne och att lyssna in ger möjligheter till ökad samverkan
• Möjlighet att uppnå snabbare och mer underbyggda välgrundade resultat
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Stadsmiljöprogram för mer levande centrum
Ta fram förslag på fysiska åtgärder på kort och lång
sikt för att försköna och utveckla våra tre befintliga
tätortscentrum: Vellinge, Höllviken och Skanör.
Stort fokus har legat på samverkan.
Kommunens utvecklingsstrategi är ett långsiktigt arbete.
Detta är en första version av ett stadsmiljöprogram för kommunens
tre befintliga centrum.
Stadsmiljöprogrammet består av en inledande del som behandlar
uppdraget, följt av tre delar som behandlar arbetet med vartdera
centrum i Vellinge, Skanör och Höllviken. Arbetet med Vellinge
centrum har prioriterats pga. uppdragets begränsade tid.
Varje del innehåller en strukturplan (helhetsbild) över
centrumområdet med avgränsning av centrumkärnan och analys av
dess platser och entréstråk som leder dit.
Strukturplanen ”zoomas” sedan in på utvalda och prioriterade
områden och entréstråk.
Till dessa ges konkreta förslag till små och stora åtgärder fördelade
på kort och lång sikt, förslag till inbördes prioritering och med grovt
uppskattad kostnad.

Alla åtgärder ska leda till att skapa levande, attraktiva och
trivsamma centrum!
Vellinge.se

Organisation och resursbehov - Stadsmiljöprogram för levande centrum
Referensgrupper,
Referensgrupp Boende,
De tre centrumföreningarna,
Skanörs hamnförening, m. fl.

Viktiga interna
resurspersoner:
Maria K-H,
(Stadsbyggande/Bygglov)
Annette (Trafik,
Skyltning)
Anders C (Belysning)
Rickard P (Koppling till
Bostadsförsörjningsprogrammet samt DP)
Johan H (DP Skanör)
Filip E (DP)

Externt:
Externa konsulter
Externa intressenter/
Handlare/ Näringslivet

Styrgrupp,
beställare
KsaU, Magnus H

Projektgrupp:
Karin Gullberg, Projektledare (50%)
Lisa Sundgren, Grönfrågor/Drift (10%)
Jenny Svärd, VEXAB Utveckling
bostäder/byggnader
(20%)
Externa konsulter, Handelsutredning,
Skissarbete och presentationsmaterial för
utvalda ”In zoomningsområden” (10%)
Lina Lo Gillefalk,
landskapsarkitektstuderande/
byggnadsantikvarie/sommarpraktikant 5 v
(Deltog i inventerings-, analys- och
skissarbete för Vellinge C.)

Övrigt stöd
Bengt Jeppson (Fastigheter)
Anders Larsson (VEXAB, VEBOA)
Mats A (Kommunikation)
Joel S (MEX, projektledare)
Johan O (Presentation/GIS karta
Kristina Papai (Kultur)
Mats P (Fritid)
Cecilia W (Näringsliv)
Miljö, Jonas/Ola

Centrumutvecklingsprojektet

”Konceptutveckling”
Marlene H och de tre
centrumassistenterna i Skanör C,
Höllvikens Handelsplats och
Vellinge C
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Vilka är vi som jobbat med projektet?
Karin Gullberg, projektledare
Översiktsplanarkitekt/landskapsarkitekt.

Dessutom Lina Lo Gillefalk
Byggantikvarie,
Deltog under sommaren 2014 som praktikant.
Landskapsarkitektstudent (ingen bild)

Landskapsarkitektexamen 1987.
Arbetat inom privat-, kommunal- och statlig sektor.
Vellinge kommun – anställd hösten 2008
Projektledare och skribent för ”Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050”.
Projektledare för ”Stadsmiljöprogram för levande centrum”.
Tidigare enhetschef på konsultföretag i Malmö,
regionalt ansvarig arkitekt på Vägverket, Region Skåne samt
10 år som projekterande och projektledande landskapsarkitekt inom Malmö Stad.

Lisa Sundgren,
Stadsträdgårdsmästare

Landskapsingenjörsexamen 2009
Arbetat privat och kommunalt.
Vellinge kommun – anställd 2003
Ansvarig för skötseln av kommunens parker och stränder.
Tidigare arbetsledare för anläggningsarbeten och
skötseluppdrag på anläggningsföretag.
5 år arbete med skötsel av kyrkogårdar och utemiljöer.

Jenny Svärd,
Projektchef , VEXAB, VEBOA

Civilingenjör väg- och vattenbyggnad examen 2002
Arbetat privat och på kommunalt bostads bolag
Vellinge kommun – anställd 2013
Ansvarar för Projektutveckling och projekt
Tidigare projektledare på Tyréns och
marknadsansvarig på Skanska Öresund.
10 år som projektledare och projektingenjör
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Varför Stadsmiljöprogram för levande centrum?
Vad vill vi uppnå?
• Redovisa en tydlig målbild för hur vi tillsammans kan skapa mer levande, användbara och attraktivare allmänna stadsrum
och stråk i och till våra centrum, skapa stolthet, framtidstro och inge förtroende och trovärdighet
• skapa tydlighet om vad kommunen vill satsa på för prioriterade åtgärder under de kommande fem till tio åren (målfokus
2020, utblick mot 2025).
• Konkretisering av de visionen och mål som redovisas i den antagna översiktsplan inklusive tillväxtmålet om 1 % ligger till
grund för arbetet.
• Utveckla förbättrade arbetsmetoder för att främja och snabba på utvecklingen i de allmänna stadsrum, både internt och
externt – Ge energi
• Öka trovärdig samverkan med berörda/ ”in lyssnande” och delaktighet i planering och utförande. ”Bjuda upp till dans och
utföra det vi lovar”.

• Redovisa idéer och genomföra konkreta fysiska åtgärder som uppskattas av medborgarna, inklusive företagarna,
handlarna, ungdomarna och turisterna. Börja här och nu.
• Förbättringarna ska synas och kunna mätas. Påbörja utvecklingsprocessen genom att utföra och visa konkreta resultat.

Vellinge.se

Huvudmål
Att redovisa vilka fysiska åtgärder som ska prioriteras på kort
och lång sikt för att möjliggöra levande, hållbara och vackra
centrum.

Målbild för framtida utveckling ska redovisas i ett stadsmiljöprogram med hjälp av tre fysiska strukturplaner;
ett för respektive centrum
(Vellinge centrum, Höllvikens handelsplats och Skanör centrum inklusive Skanörs hamn).
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Delmål
Ta fram tre fysiska strukturplaner
En sammanfattande plan för respektive orts centrum som redovisar framtida utveckling i ett helhetstänkande. Analys och
redovisning av prioriterade områden, stråk och platser som behöver utvecklas och förbättras.

Redovisa två till tre prioriterade entréstråk till respektive centrum
Redovisning av förslag på förbättringsåtgärder generellt utmed stråken samt vid utvalda platser/punkter.
Inklusive förslag på förbättrad ljussättning utmed stråken.

Redovisa ”in-zoomade” fokusområden/platser per centrum med lista
över prioriterade åtgärder.
Redovisning av konkreta förslag på förbättringsåtgärder inom utvalda områden och stråk. Förslag på fysiska åtgärder och
ändrade driftsåtgärder inom gällande DP samt redovisning av vilka prioriterade åtgärder som kräver nya DP. Inkluderar
förslag på förbättrad ljussättning och val av armaturer . Inklusive översiktlig kostnadsbedömning.
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Upplägg - Uppdragets förutsättningar och avgränsningar
Delprojektet - Stadmiljöprogram för att skapa mer levande och attraktiva
centrum, utgår från översiktsplanens mål och visioner.
Stadsmiljöprogrammet fokuserar på att föreslå fysiska förbättringsåtgärder
endast inom de tre befintliga centrumen Vellinge, Höllviken och Skanör för
att främja utveckling. V. Ingelstad, Östra Grevie, Arrie, Hököpinge med
flera av de mindre orterna har inte studerats.
De tre centrumen ska komplettera varandra och inte konkurrera med
varandra.
Det görs 3 detaljerade inzomningar med åtgärdsförslag per ort och flera
inzomningar på stråk med åtgärdsförslag.
Åtgärdsförslagen har tagits fram och värderats och prioriterats utifrån
detta uppdragets syfte och hänsyn har tagits både till att det ska kunna vara
rimligt och genomförbart och till kommunens resurser att utföra dessa.
Åtgärderna ska både kunna ge snabba resultat och vara en del i ett mer
långsiktigt arbete.
Prioritering har gjorts i form av att tätorterna har undersökts och
analyserats med Vellinge först, därefter Skanör och sist Höllviken.
Definition av centrumens avgränsningar dvs. vilka områden och stråk som
ingår i centrum ska har tagits fram.
Vellinge.se

Upplägg - Stadsmiljöprogrammet redovisas i fyra delar:
Del 1 Inledning
Del II Vellinge centrum

PRIO 1

Del III Skanör

Prio 2

Del IV Höllviken

Prio3

Del II, Del III och Del IV innehåller följande rubriker i Innehållsförteckningen:
• Sammanfattning
• Underlag, analys och insamlade synpunkter
• Strukturplan

• Förslag på prioriterade åtgärder
• Prioriterade entréstråk
• Prioriterade områden och mötesplatser

Vellinge.se

Metodik för att nå målen
Inventera och analysera och värdera

Samverka

Respektera den tid som varit genom att inventera , värdera och lyfta
fram befintliga och historiska viktiga värden och värna och utveckla
dem.

Lyssna och bjud in till dialog för att få in nya idéer.

Våga tänka nytt och ”vitt och brett” för att kunna tillföra nya värden.
Våga utveckla och utmana. Tänka nytt samtidigt som befintliga
kvaliteter utvecklas.
Tro på gruppens kompetens. Vrid och vänd på idéerna och landa i
konkreta förslag.
Använd gruppens mandat. Våga stick ut hakan och presentera idéer
och konkreta förslag på förändring med hjälp av planskisser,
referensbilder och beskrivande texter trots att det kan innebära kritik
och viss turbulens.

Väg in andra människors värderingar om vad som är vackert och bra
miljöer för att skapa förståelse och samsyn.
Skapa framtidstro genom att lyssna in, samverka och involvera berörda
för att kunna uppnå konkreta resultat.
Genomför workshops för att samla in kunskap och underlagsmaterial.
Ge sig ut på plats i verkligheten för att inventera, intervjua, ”titta!”,
känna in och analysera flöden och miljöer.

Diskutera med berörda .

Vellinge.se

Teori - Vad skapar attraktionskraft och kreativitet?
Internationella forskningresultat visar att
följande kriterier behöver uppfyllas för
att staden ska upplevas som attraktiv och
locka till sig nya boende, besökare och
näringsidkare samt att de som redan bor
på platsen vill stanna kvar.
Attraktiva städer och regioner
förutsätter dessutom att privata och
offentliga aktörer samarbetar.

• Estetisk och vacker omgivning
• Bra tillgängligt

• God offentlig service
• God densitet
D.v.s. ett brett utbud och variation av
varor och tjänster
• Att känna Stolthet för platsen

Charlotte Mellander, Professor i Nationalekonomi. Jönköpings Internationella Handelshögskola och medarbetare till Rickard Florida,
amerikansk professor , University of Toronto. Canada.

”If the place is boring even the rich people leaves”!
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Teori - Allting handlar om balans
Hur skapar vi förändring och
utveckling på den lilla stadens villkor?
Det är balansgång att utifrån platsens (ortens) förutsättningar, historia och
identitet ta fram konkreta förslag på åtgärder för hur vi kan rusta den lilla
orten på ”rätt sätt” för att möta framtidens behov av förändring och
utveckling.
Det kräver:
•

Stor ödmjukhet inför uppgiften

•

Respekt för andra människors livsstil och värderingar

•

Vördnad inför befintliga miljöers patina och historia.

•

Tid

•

Stolthet och delaktighet från de som bor och verkar på orten skapar goda
ambassadörer för orterna!

Vellinge.se

Teori - Hur utvecklar vi stadsmiljön på rätt sätt på den lilla
orten?

Utgå från platsens (ortens) förutsättningar, historia och
identitet och skala.

Lyssna av och känna in vad de människorna som lever och
nyttjar platserna tycker, vet och känner för att kunna finna
den lilla stadens identitet och själ. Försök fånga mångfalden,
glittret och reflektionerna
Inventera, analysera och värdera vilka värden som redan finns
och vilka nya funktioner och behov som behöver tillföras. Ta
fram förslag på konkreta åtgärder för hur orten kan
kompletteras och förändras dvs. rustas på ”rätt” sätt för att
möta framtidens behov av förändring och utveckling.
Vi är människor som vill se och umgås med varandra. Vi
behöver gemensamma, funktionella och vackra stadsrum vars
innehåll måste förändras över tiden för att tillgodose nya
behov och rymma nya önskade aktiviteter.
Dessa antaganden har sin bas i Kevin Lynch teorier om hur
ett stadsrum kan analyseras samt i Jan Gehls metodik för att
skapa städer med en mänsklig skala.

Måkläppen
Vellinge.se

Teori – tilltalande arkitektur

Goda, vackra och funktionella platser och stråk med
anpassad och tilltalande arkitektur både i de fysiska
rummen och stadens byggnader inklusive taklandskap är
det som bildar scenen för alla de dagliga aktiviteterna
som utförs i de gemensamma stadrummen.
Det är detta som tillsammans skapar förutsättningar för
levande och attraktiva centrum där både boende,
näringsidkare och besökare trivs och vill vistas.

Stadens offentliga rum med torg, platser och parker är
viktiga mötesplatser för invånarna och det är människorna
och deras aktiviteter som gör staden levande.

Husens taklandskap är en viktig del av stadens arkitektur
Vellinge.se

Utvecklingsstrategin tog avstamp i översiktsplanen
Vellinge kommun har tre centrumkärnor med
helt olika identitet, vilket innebär mycket goda
förutsättningar för att varje centrum kan
utveckla sina egna värden och att de olika
centrumen kan stödja, dra nytta av och
komplettera varandra.
Vi ska dra nytta av vår flerkärniga ortstruktur
dvs. att vi bor och verkar i ett sammanhang där
hela kommunen kan utvecklas med orter som
kompletterar varandra.
Det stärker Vellinge kommuns attraktivitet och
konkurrenskraft och gör oss starka i ett
regionalt perspektiv.
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Uppgiften – med utgång från översiktsplanen
Uppgiften är att skapa mer levande och attraktiva
stadsrum med mötesplatser för boende,
verksamma och besökare.
Vi som planerar, lägger fram förslag på och beslutar om
förändringsåtgärder måste göra det med aktsamhet om andra
människors värderingerar, dvs. de som lever och verkar på
orten.
En liten ort måste först och främst uppfylla de behov som
uppkommer från de krav och önskemål som finns hos de
människor i olika åldrar som lever och verkar på orten först
därefter kommer besökarnas krav.
Vellinge kommuns nya översiktsplan har lagt fast vision och
målbild för hur hela kommunen ska utvecklas för att skapa god
livsmiljö för alla som bor, lever och verkar i vår kommun. Här
beskrivs orternas olika identiteter och hur de kan förstärka
varandra och samverka.

Alla de centrala orterna har fått motton som beskriver deras
identitet, förutsättningar och målbild baserat på analys och
filosofisk grund.
”Stadsmiljöprogrammet för levande centrum” är en fördjupning
och konkretisering av hur vi mer konkret ska kunna uppnå och
förstärka översiktplanen mål.
Projektet redovisar konkreta åtgärder för att skapa positiv
utveckling och förstärka de olika identiteterna på Vellinges tre
befintliga centrum så att de istället för att konkurrera stärker
varandra med olika utbud och karaktär.
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Utdrag ur Översiktsplanen
Idag är det de västra delarna av kommunen, med fokus på Höllviken/Ljunghusen och Rängs sand,
som växer snabbast.
För att uppnå en hållbar balans måste växtkraften förskjutas österut främst till Vellinge tätort som
ligger centralt belägen i kommunen och vidare österut mot de tre orterna utmed Trelleborgsbanan,
vilken öppnas för Pågatågstrafik inom de närmsta åren. Här finns goda förutsättningar för en stor
tillväxt i orter som erbjuder både fantastisk natur samt mycket bra kollektiva kommunikationer.
En fortsatt satsning på att planera för att förstärka och komplettera centrumens utbud med utökad
service och handel, fler verksamheter och kompletterande bebyggelse, för att ge respektive
karaktärsområde inklusive deras centrum ökad attraktivitet och stabilitet samt utveckla och erbjuda
hög kvalitet inom skola, vård och omsorg prioriteras i de utpekade kärnområdena; Skanör/Falsterbo,
Höllviken, Vellinge och Västra Ingelstad.
En mycket viktig grupp av kommunens innevånare består av barn och ungdomar och det
väsentligaste målet är att kunna ge dem en trygg och aktiv uppväxt.
Även den ökade andelen äldres behov av boende och omsorg måste ställas i fokus.
En målinriktad satsning görs för att förbättra de gemensamma stadsrummens kvalitet genom att både
utveckla deras gestaltning och innehåll, plantera fler träd och satsa på åtgärder för att föryngra det
befintliga karaktäristiska trädbeståndet som består av främst tall. Det innefattar både ytor som torg,
gator, parker och grönområden.
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Översiktsplanen- Konceptbild över önskad utveckling i Vellinge kommun
Västra
Ingelstad

Skanör och
Falsterbo

Vellinge

Höllviken
Kommunens fyra tätortscentrum - tre befintliga centrum
finns och ett nytt planeras i Västra Ingelstad
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Översiktsplanen delar in kommunen i sex karaktärsområden
I

Karaktärsområde I. Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie
”växande robusta byar i backarna utmed järnvägen”
Karaktärsområde II. Hököpinge och Gessie
”inbjudande byar mitt på slätten”

II

III

Karaktärsområde III. Jordbrukslandskapet
”den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar”

I
I

Karaktärsområde IV. Vellinge med omnejd
”den idylliska lantliga staden på Söderslätt”

IV

Karaktärsområde V. Höllviken, Ljunghusen, Rängs sand
”den tilldragande nya staden i skogen vid stranden”
Karaktärsområde VI. Skanör och Falsterbo
”pittoreska historiska tvillingstäder nära strand och hed”

V
VI
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Analys- Överordnat entréstråk till Näset från Malmö
1.

E 6:an från kommungränsen till väg 100- Motorväg, förbifart
Vellinge tätort

2.

Väg 100- vägsträckan genom jordbrukslandskapet mellan Vellinge
tätort och Höllviken

3.

Stora rondellen- entréport till Höllviken och till hela Näset

4.

Höllviken, Havet och Strandpromenaden – Vägsträckan (gata)
genom tätorten

5.

Kanalen och bron

6.

Ljunghusen- vägsträcka (gata) genom tätorten

7.

Skanörs ljunghed- vägsträcka över öppen hed

8.

Hagarondellen- entréport till Skanör och Falsterbo

9.

Malmövägen- raksträcka (gata) genom tätorten

10.

”Triangelen”-Vägs ände, slutligt vägkors som delar trafiken
mot Skanör eller Fasterbo

11.

Falsterbovägen- Rak gatusträcka som förbinder Skanör och
Falsterbo
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Förslag och beslut om förändringar måste vila på kloka analyser
och värderingar
Analyser som redovisar vilka befintliga värden och flöden
som vi vill fortsätta att värna och vad som behöver
förändras och tillföras för att skapa ökad trivsel och mer liv
och rörelse i våra orter och stärka deras attraktivitet.

Vi måste vara öppna för förändringar genom att tillföra
”nya värden ”, men samtidigt ta avstamp i och värna om
vår historia.

Källan till framgång är att vi samverkar på olika plan, både
inom och utom kommunen och med olika aktörer, för att
vi tillsammans ska kunna uppnå konkreta resultat ute i
verkligheten.
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Ökad attraktivitet med mer flöden ger mer levande centrum
För att stärka kommunens attraktivitet gäller det att skapa hållbara fysiska strukturer och miljöer.
Det handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer genom att:
•

Samplanera bebyggelse, infrastruktur och gröna områden.

•

Stärka respektive orts identitet och utveckla dess befintliga värden och ta bort de ”fula” smutsfläckarna.

•

Stärka tillgängligheten mellan orterna

•

Växa effektivt med balanserad och hållbar markanvändning

•

Skapa socialt hållbara attraktiva orter med miljöer som erbjuder hög livskvalitet

•

Satsa på att erbjuda de som bor i ortens önskemål först.
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Konklusion - Jobbar vi mot samma mål blir det kraftfullt!
Jobba mot tydliga gemensamma mål.
”Få alla är med på banan”
Var uthållig och konsekvent.
Stadsförnyelse tar tid, ha inte alltför bråttom.
Jobba systematiskt och tålmodigt
Tänk långsiktigt, men vissa åtgärder måste göras snabbt

Lägg fast en tydlig strategi med klara prioriteringar.
Förnya och komplettera innehållet i det offentliga rummet. Stadskärnan måste vara tillräckligt tät för att bli attraktiv.
Samla flöden till utvalda prioriterade stråk och platser
Delegera
Se till att ha duktiga självständiga medarbetare omkring dig och se till att de är delaktiga. Ansvarsfördela och tidsätta åtgärder.
Återkoppla och ge feedback.
Konkretisera
Visa fram konkreta resultat. Tänka ekonomiskt och realistiskt. Vad som är möjligt att genomföra. Utföra snabba, kloka, konkreta
åtgärder som ger synliga resultat.
Samverka med andra
Våga föreslå nya idéer och stick ut hakan
Utför och berätta vad som blivit gjort!
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Konklusioner – Fortsatt arbete
Detta är början på ett långsiktigt förändringsarbete.
Förslag på vidare arbete med följande:
• Bevarandeplan/Utvecklingsplan för bebyggelsen
med förslag
• Stadens golv
• Stadens möblering

• Stadens ljus
• Stadens blommor och träd
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Referensmaterial
• Tyréns handelutredningar:
•
•
•
•
•

2013-11-04 Marknads- och Handelsanalys Vellinge kommun
2014-01-13 Slutleverans Marknads- och Handelsanalys Vellinge samt utvecklingsmöjligheter för Skanör och Vellinge centrum
PM Vellinge Handel samt utvecklingsförslag Skanör och Vellinge centrum 2014-01-14
Handelsutredning för Höllvikens tätort
Sammanfattning Handelsutredning Skanör

• Övriga utredningar och analyser av konsulter
•
•
•
•

Vellinge Centrum,Vexab, Fojab
Nyckelhålsparken Höllviken, Grontmij AB
Polisvägen, Grontmij AB
Bäckatorget, Stad & Landskap AB

• Presentationer
• CU presentation 23 aug 2013
• Presentation Skanör
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Referensmaterial
Interna och externa workshops med







Möten






Övrigt och förutsättningar:

Fastighetsägare Höllviken gällande Polisvägen
Skanörs skola. Föräldrar, lärare, barn och ungdomar
Skanör
Handlare Vellinge
Centrumföreningarna i Vellinge, Skanör och Höllviken
Ksau



Genomgång av alla gällande Detaljplaner för
alla områden som berörs inom respektive
centrum.

Föreläsningar

Plangruppen
Miljö- och Byggavd.
Plan- och exploatering
Vexabs styrelse
Referensgrupp boende




Konstfack/ Stockholm
Rotary klubben Falsterbo

Studiebesök




Göteborg och deras olika områdescentrum
Borås med info om.
Stockholm
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Referensmaterial
Rundvandring

Gamla utredningar:






















Vellinge centrum
Vellinge kyrkobacken
Vellinge Lindesgården
Vellinge kärleksstigen
Vellinge Norr om ICA
Vellinge Gästisparken
Vellinge Campusområde
Skanör Centrum
Skanörs Hamn
Skanör rådhustorget mm
Höllviken Toppenområdet
Höllviken Centrum, Polisvägen
Höllviken väg 100, strandpromenaden
Höllviken Nyckelhålsparken

projektdirektiv CU Vellinge kommun
SKANÖR 090512 VERSION 3
Skanör centrum - bedömning GÄLLER 20081219
Skanör centrum Planprogram
Skanör centrum Planprogram, bilaga 1

Arbetsmaterial:


Åtgärder grundade på Tyréns rapport 20140120
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