
Noteringar från Byarådslag den 6 oktober 2020 

Jan Bernhardsson, Båstads kommun var föredragande: 

Huvudmannaskap för vårt gatunät och allmän platsmark kommer succesivt att gå över från 

vägföreningarna till Båstads kommun. Förslövsholms vägförening är den förening som inleder 

arbetet. 

Östra Karup 

GC-väg Östra Karup – Hasslövs Idrottsplats. Laholms kommun och Båstads kommun är överens om 

upplägget och finansieringen finns i budgetplanerna i båda kommunerna. 

Byggnation av Stinehovsområdet och Östra Karups skola gicks igenom 

Torekov 

Sunnan 10 – Projektering pågår och utbyggnad beräknas påbörjas mitten 2021. 

Fördjupad Översiktsplan kommer att genomföras – mer detaljerade ställningstagande om 

markanvändning jmf ÖP – bevarandeprogram – bebyggelsestrategi och klimatanpassning 

Grevie 

Byggnation ”Skoltomten” – 1:a etappen Båstadhem bygger 20 lgh. Prel. Byggstart våren 2021. 

Kraitz-konstverket vid torget i Grevie kommer att tas bort. Uppsnyggning av platsen med bevarande 

av träden och komplettering av bänkar. Kommer att ske under vintern/våren 2020/2021. 

Ersättningskonstverk kommer att placeras efter önskemål av representanter för Grevie byaråd vid 

”Banvallsleden” där Gamla järnvägsstationen låg förr. Kommunens ambition är att 

ersättningskonstverk ska vara på plats våren 2021. 

Förslöv 

Förslövs F-9 skola med bibliotek kommer att vara klart våren 2021. 

Förslövs ängar – försäljning av 32 tomter – 6 st kvar början oktober 2020. Byggnation av hyresrätter i 

form av 6 parhus påbörjas våren 2021. 

Nya lekplatsen väldigt uppskattad som mötesplats för barn, föräldrar och äldre. Dock saknas toalett. 

Detaljplan för del av Vistorp 8:90 (i anslutning till fotbollsanläggning) är under uppstart 

Detaljplanearbete för Vistorp 7:19, väster om väg 105 är under arbete. Verksamhetsområde med 

kapacitet för 20 -30 nya etableringar. Utbyggnad av infrastruktur projekteras och byggs ut 2021-

2023. 

Margretetorpsvägen med för höga hastigheter är ett bekymmer. Torben påpekar att något måste 

göras. 

Bäcken genom Förslöv är inte åtgärdat som var sagt. Torben påpekar att detta måste göras. 

Vägbelysning önskas på Vantingevägen. 

Västra Karup 



Byggprojektet ”Västra Bjäre skola” F-6 för ca 340 – 350 elever. Målet är att skolan ska vara klar till 

höstterminen 2022. 

Byggnation av 4 förskoleavdelningar kommer också att ske. 

Detaljplanearbete pågår för Prästgårdstomten – bostäder. 

Intill Prästgårdstomten har kommunen fastigheten Västra Karup 1:36. Önskemål om framtida 

byggnation från byarådsrepresentant.  

GC-väg mellan Grevie och Västra Karup finns med i Skånes cykelvägsplan för perioden 2018 – 2029. 

Kommunen har dialog med Trafikverket för att få till stånd denna GC-väg inom några år. Men ännu 

inga svar.  

Hur blir det med busslinjen Torekov – Västra Karup – Båstad? Inget besked kunde lämnas vid mötet. 

Nästa möte 

Nästa möte – våren 2021. Då är fokus på byarådens tankar om orternas framtid, behovet av byaråd, 

byarådens framtida utformning och vad kommunen kan bistå med. Kommunen kallar till detta möte. 

Vid pennan 

Thomas Andersson 


