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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

  − Nu går vi in i en intensiv 
och händelserik fas i arbetet 
med Söderåsbanan. Under 
avstängningen är vi på plats i alla 
orterna och gör arbeten, säger 
Johan Haagman, projektledare 
på Trafikverket.

I Billesholm, Kågeröd, Svalöv 
och Teckomatorp bygger 
Trafikverket klart stationerna 
och plattformarna.
  − I Billesholm målar vi också 
om den befintliga gång- och 
cykeltunneln för att skapa en 
tryggare och mer attraktiv 
passage för gående och 
cyklister, säger Johan Haagman.

I Kågeröd bygger Trafikverket 
klart mötesspåret som  påbörj-
ades under 2020. De bygger 
också bullerskyddskärmar i 
anslutning till centrala Kågeröd. 
I Svalöv färdigställs den gång-
bro som byggs i anslutning till 

stationstorget.
  − Fundamenten till gångbron 
arbetar vi med. Gångbron får 
ett utseende som liknar det 
befintliga kvarnhuset, med röda 
tegelbeklädda hisstorn, säger 
Johan Haagman.
Det byggs också bullerskydd-
skärmar i anslutning till centrala 
Svalöv. I Teckomatorp byggs den 
befintliga bullerskyddsvallen om 
och kompletteras med skärmar 
vid den nya plattformen för att 
minska ljudnivån från järnvägen.

Så påverkas du som bor i 
någon av orterna
Trafikverkets arbeten kan 
innebära störningar i form av 
damm, buller och vibrationer. 
Detta gäller för alla orter där de 
utför arbeten. De arbetar främst 
dagtid, men en del nattarbeten 
förekommer. Målet är att i minsta 
möjliga mån störa vardagen för 
dig som bor i någon av orterna.

Söderåsbanan stängs för 
trafik
För att genomföra arbetet 
så säkert som möjligt stängs 
tågtrafiken av under delar 
av våren och sommaren på 
Söderåsbanan. Det innebär att 
tågen leds om till andra sträckor.
Söderåsbanan kommer vara 
avstängd måndag-fredag från 
1 mars till 11 april. Från 12 
april till 15 augusti är banan 
helt stängd för tågtrafik. Trots 
avstängningen är det viktigt 
att komma ihåg att arbetståg 
och andra arbetsfordon fortsatt 
kommer att färdas på spåren. 
Vägtrafiken kommer inte att 
påverkas av arbetena.

Arbeten i anslutning till 
stationsområdena
Runt stationsområdena genom-
för Svalövs kommun en hel 
del arbeten för att anslutning 
till stationsområdena och 

tågplattformarna ska bli på 
bästa sätt. En del arbeten är 
redan klara men merparten 
kommer att utföras under året 
och fram till invigningen av 
Söderåsbanan i december, 
2021.

Läs mer om vilka arbeten 
Trafikverket och Svalövs 
kommun utför i anslutning till 
Söderåsbanan på www.svalov.
se/söderåsbanan

Fakta: Om Söderåsbanan
I december 2021 planerar 
Trafikverket att öppna 
Söderåsbanan för person-
tåg. Det betyder mycket för 
utvecklingen av pendlings-
trafiken i hela västra Skåne och 
möjliggör ett mer klimatvänligt 
resande.

Resan med tåg kommer ta 
ungefär så här lång tid:
• Åstorp - Billesholm: 
 cirka 6 minuter
• Billesholm - Kågeröd: 
 cirka 5 minuter
• Kågeröd - Svalöv: 
 cirka 6 minuter
• Svalöv - Teckomatorp: 
 cirka 4 minuter
• Teckomatorp - Malmö: 
 cirka 25 minuter
• Teckomatorp - Helsingborg:  
 cirka 28 minuter

Inledningsvis kommer Söderås-
banan trafikeras med ett 
persontåg i timmen i vardera 
riktningen.

Läs mer på 
www.trafikverket.se 
eller www.svalov.se.

Intensivt arbete med 
Söderåsbanan

Dags att nominera till vandringspriser 
och stipendium inom idrotten

Med knappt ett år kvar till trafikstart för Pågatågen är det nu mycket på gång i orterna längs 
Söderåsbanan. Stationsarbeten, bygge av gångbro i Svalöv och bullerskyddsåtgärder i Kågeröd, 
Svalöv och Teckomatorp, är några av de arbeten som ska göras.

Nu är det dags att nominera 
kandidater inom idrotten för 
prestationer utförda under 2020. 
Hoppas att ni inom er förening har en 
eller ett par kandidater till något av de 
priser som ska delas ut. Tveka inte att 
nominera någon till priserna, ju fler 
nomineringar desto värdefullare blir 
det att erhålla priset.

Följande kategorier går att 
nominera till:
• Bästa seniorprestation
• Bästa juniorprestation
• Bästa ledarprestation
• Bästa idrottsprestation
• Handikappidrottsstipendium

Mer information om nominerings-
kategorierna och hur du nominerar 
hittar du på
www.svalov.se/idrottsnominering 

OBS! sista dag för nominering är 
den 11 april.

Har du frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
Tel: 0418-47 50 30
niklas.fonskov@svalov.se

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 22 mars 
2021, kl. 18.30. 

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Bolagsbildning Svalövs Energi AB
• Diverse motionssvar 

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare 
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning 
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid 
uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns 
möjlighet att ta del av information och debatt via 
kommunens webbplats www.svalov.se.

I kommunhusets reception finns kallelse och 
protokollsutkast att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Nominera senast
11 april


