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Inledning
Bakgrund
Kävlinge kommun har som vision att bli Skånes bästa boendekommun. Kommunen växer och
har en lång tradition av att tillvarata sitt centrala läge som handelsplats och knutpunkt. Idag
befinner sig kommunen i en fördelaktig position med god befolkningsutveckling, ett starkt
näringsliv och hög kvalitet på offentlig service. Befolkningen är relativt ung och många
barnfamiljer flyttar in.
Kävlinge tätort är kommunens huvudort med ett läge strax söder om stationen. Här finns en
mysig miljö och karaktäristiska tegelhus samt ett förhållandevis brett utbud av handel och
service. Ett flertal stängda butiker under de senaste åren tyder dock på att stadskärnan, likt
många andra stadskärnor, är utsatt för en ökande konkurrens. När kommuninvånarna blir fler
ökar det möjliga kundunderlaget, men det krävs ett strategiskt arbete för att få dem att hitta till
stadskärnan och vilja komma tillbaka. Kävlinge stadskärna står inför flera utmaningar som kräver
samverkan mellan olika aktörer.
Denna rapport har tagits fram för att kartlägga stadskärnans möjligheter och utmaningar samt
visa på hur förtätning kan användas för att öka attraktiviteten och bidra till en levande
stadskärna. Förtätning handlar inte enbart om att bygga igen luckor utan även om att förbättra
stadsmiljön, genom att skapa bra förutsättningar för möten och aktiviteter och på så sätt bidra
till attraktivitet och en stärkt lokalhandel. Rapporten kan användas som vägledning och underlag
för fortsatt dialog. Rapporten är inte politiskt beslutad.

Metod
En inventering och analys har gjorts av stadskärnans fysiska struktur, handel och service,
besöksmål, viktiga stråk samt potentiella ytor för förtätning. I strategin ingår även en
omvärldsspaning. Fokus har legat på området som avgränsas av Kvarngatan, Storgatan,
Västergatan och järnvägen enligt kartan på sida 3. Bland annat har analysmetoden SWOT
använts, som är ett enkelt verktyg för nulägesanalys.
Rapporten har diskuterats med kommunala tjänstepersoner, Kävlinge Furulund samverkan (KFS),
Kävlinge kommunala bostadsbolag (KKB), några besökare på Annelunds fritidsgård samt en
medlem i det kommunala handikapprådet. Tillsammans med KFS togs en enkel enkät fram som
riktade sig till företagare i centrala Kävlinge för att få en inblick i deras syn på utvecklingen av
stadskärnan. Det finns fler aktörer i stadskärnan som kan involveras i den fortsatta diskussionen
om utvecklingen av stadskärnan, bland andra:
 Boende, besökare, verksamma och fastighetsägare
 Föreningsliv exempelvis: Lilla kulturhuset Mejerigränden, PRO Kävlinge,
Svenska kyrkan, idrottsföreningar m fl
 Offentliga verksamheter: Lärcentrum, skolor, daglig verksamhet och polis
 Kommunala råd: handikapprådet, pensionärsrådet, föreningsrådet

Sammanfattning
Rapporten pekar på ett fortsatt behov av arbete med stadskärnans organisation, innehåll och
offentliga platser. Bland annat föreslås en tydligare gemensam målbild, koncentration av handel
och målpunkter i stadskärnan, ett omsorgsfullt arbete kring utformningen av de offentliga
rummen samt ett förtydligande av stråken i och kring stadskärnan.
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Utmaningar för handeln i stadskärnor
I en mätning av nästan 60 stadskärnor i Sverige kan Fastighetsägarna och WSP visa att
stadskärnorna stod för närmare 20 procent av detaljhandelns totala omsättning i Sverige 2016.
De flesta stadskärnor upplever en positiv utveckling men utvecklingen är svagare än
detaljhandelns tillväxt sett till hela riket. Framförallt är det antalet sällanköpsvarubutiker som
minskat i stadskärnorna. Dessa har ofta ersatts av fler caféer, restauranger och annan service
som frisörer (Fastighetsägarna & WSP, 2017). Stadskärnorna möter konkurrens från handel på
nätet och externhandeln som kan konkurrera med en ”komplett” shopping för konsumenten och
god tillgänglighet för den som handlar med bil.

Förändrade köpvanor
Sedan 1970-talet har en långsam förändring skett i hur svenskar spenderar sina pengar. Till följd
av en stigande levnadsstandard lägger vi allt mindre av vår inkomst på basal konsumtion som
dagligvaruhandel och boende, och allt mer på sällanköpsvaror, turismrelaterad konsumtion samt
övriga varor och tjänster. Troligen kommer detta mönster fortsätta och hålla i sig till 2035.
(Fastighetsägarna & WSP, 2017). Som ett land med utbyggd IT-infrastruktur, hög levnadsstandard
och stort intresse för nya trender har Sverige tidigt anammat e-handeln vilket också förändrar
hur vi konsumerar.

E-handeln ökar konkurrensen
E-handeln uppgår idag till ca 8 procent av handelns totala omsättning och beräknas 2035 stå för
mellan 13 och 15 procent (Fastighetsägarna & WSP, 2017). Svensk handel och HUI Research
(2017) ger en djärvare prognos och menar att e-handeln kommer stå för mellan 20 och 30
procent redan 2025. Sällanköpsvaruhandeln som var först ute med den nya tekniken står för den
största volymen och räknas även i framtiden göra det. Detta slår direkt mot stadskärnornas
butiker för böcker, hemelektronik och kläder. Dessutom väntar dagligvaruhandeln öka sin handel
över nätet allt mer (Fastighetsägarna & WSP, 2017). Antagligen påverkas även prissättningen
stort: e-handeln innebär inte enbart ett förändrat sätt att konsumera, utan även att
konsumenten ständigt kan bedöma marknaden genom att enkelt jämföra priset på en särskild
produkt mellan olika företag med telefonen (Svensk Handel et al., 2015).
I Skåne fanns 2017 minst 800 e-handlare, det vill säga företag där mer än 50 procent av bolagets
totala omsättning sker genom näthandel. Dessa företag har tillsammans en omsättning på
ungefär 9,9 miljarder kronor och ger nästan 2500 arbetstillfällen (Sydsvenskan, 2018-02-10).

E-handel i Kävlinge stadskärna
När företagarna i Kävlinges stadskärna fick svara på frågor om företagets relation till internet,
marknadsföring och e-handel så uppgav alla förutom en respondent att internet är viktigt för
marknadsföringen av företaget. En stor majoritet anser även att internet är viktigt för att
kommunicera med kund men den viktigaste kanalen för marknadsföringen av företaget är att
kunder rekommenderar kunder, följt av sociala medier. Få företag i Kävlinge stadskärna bedriver
handel på nätet, men dessa ser att andelen ökar. En majoritet av företagen uppger att det kanske
blir aktuellt med näthandel i framtiden och drygt en tredjedel uppger att det inte lär bli aktuellt.
E-handeln upplevs av flera företagare i stadskärnan som en konkurrerande faktor som i hög grad
utmanar företaget.
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Förändrade resvanor
Sedan efterkrigstiden har handeln allt mer koncentrerats geografiskt och det utbud som tidigare
fanns i mindre tätorter och på glesbygden har ofta omlokaliserats till större städer eller externa
köpcentrum. En bidragande faktor till detta är ett förändrat resemönster där bilinnehavet ökat
och fått ett stort inflytande på utformningen av våra samhällen. Externhandelsplatser har ofta
god tillgänglighet för den som har bil och är inte sällan belägna vid vältrafikerade vägar med
stora parkeringsytor och gratis parkering. Så mycket som 90 procent av inköpsresor till
externhandel görs med bil. För den som inte använder eller har tillgång till bil är därför
tillgängligheten oftast låg (Länsstyrelsen, 2007).

Externhandelns konkurrensfördelar
Idag står köpcentrum och handelsområden för ungefär 37 procent av detaljhandelns totala
omsättning i Sverige (Fastighetsägarna & WSP, 2017). Genom en välfungerande organisation kan
köpcentrumen erbjuda en bekväm shoppingupplevelse. Tydliga målbilder hos förvaltaren av
köpcentrumet omvandlas till direktiv för företagaren som hyr in sig och dessa fastställs genom
hyreskontraktet. Köpcentrumet kan på så sätt kräva att handlarna arbetar mot ett gemensamt
mål och återinvestera delar av vinsten i en trivsam helhetsupplevelse för kunden. Köpcentrumet
kan marknadsföra sig som ett enda besöksmål med gemensamma öppettider, parkeringsplatser,
presentkort och erbjudanden samtidigt som de konkurrerar med ett brett utbud av butiker,
aktiviteter och restauranger samt caféer (Svensk Handel et al., 2015).

Externhandel i Skåne
Västra Skåne har idag ett antal externa köpcentrum: Familia Köpcentrum, Väla centrum,
Handelsplats Center Syd, Nova Lund, Burlöv Center och Emporia. Inräknat i detta är alltså inte
handelscentrum i centrala delar av västra Skånes tätorter. 2005 uppgick ytan av alla externa och
halvexterna handelsetableringar i Skåne till 770 000 kvadratmeter (Länsstyrelsen, 2007). Sedan
dess har ett flertal etableringar expanderat eller kommit till, exempelvis fanns då inte Emporia i
Malmö. I Kävlinge kommun finns i Löddeköpinge Handelsplats Center Syd med nästan 300
företag och över fyra miljoner besökare årligen. Etableringen ligger strategiskt intill E6:an mellan
Malmö och Helsingborg med nästan 3000 parkeringsplatser.

Investera i attraktivitet
För att stadskärnan ska upplevas som attraktiv är det viktigt med en god basservice, som att
området är tillgängligt och tryggt. För att ytterligare höja attraktiviteten kan kultur- och
stadsmiljöinvesteringar löna sig på sikt. Förskönande åtgärder av stadsmiljön och ett utbud av
kulturella aktiviteter gör det roligare att vistas i stadskärnan och ger ett trevligt intryck.
Investeringarna gynnar de boende och kan stärka handeln när fler människor väljer att besöka
stadskärnan (Tillväxtverket, 2017).
En levande kulturmiljö kan vara avgörande för var människor väljer att bosätta sig och har fått en
ökande betydelse. En undersökning gjord i Ystad visar att 60 procent av de tillfrågade som flyttat
till Ystad före 1970 angav arbete som ett motiv till flytten och bara 30 procent angav attraktiv
stadsmiljö och bebyggelse som anledning. För dem som flyttat dit efter 1990 var det cirka 20
procent som flyttade för arbete men närmare 60 procent angav attraktiv stadsmiljö och
bebyggelse (Cars, 2006).
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Kävlinge stadskärna idag
Handel och service
Kävlinges nuvarande stadskärna växte fram kring tillkomsten av järnvägen 1886. Redan vid det
förra sekelskiftet var Mårtensgatan den centrala affärsgatan, en position den behåller än idag.
Den största koncentrationen av butiker och service finns längs Mårtensgatan och gatorna kring
Unionstorget. Unionstorget har nyligen renoverats för bättre tillgänglighet och ökad attraktivitet.
Under evenemang som vår- och höstmarknaden används det för torghandel och shower.
Mårtensgatan fick sitt senaste lyft i slutet av 1990-talet.
Idag finns ett 60-tal företag i och kring stadskärnan och ett kommersiellt utbud med relativt stor
bredd. Samtidigt pågår en utveckling där sällanköpshandeln försvinner och bland annat frisörer
och blomsterbutiker tillkommer. De senaste åren har livsmedelshandel flyttat ut från
stadskärnan och två större livsmedelsbutiker har etablerat sig väster om stadskärnan vid
Solanumrondellen. Flera handlare ser positivt på sitt företags utveckling de närmaste åren men
synen på stadskärnans utveckling är inte lika ljus.
I och kring stadskärnan finns också ett mindre utbud av kultur, föreningar och samhällsservice
vilket hjälper till att skapa rörelse och folkliv.

Boende
För närvarandet bor cirka 550 personer i stadskärnan och medelåldern är högre än för hela
kommunen. De som bor i stadskärnan lever oftast i singelhushåll eller är sambo medan den
genomsnittliga kommuninvånaren är del av en barnfamilj. De flesta i stadskärnan bor i mindre
lägenheter i flerbostadshus men här finns även enstaka småhus.
Det finns cirka 300 arbetsplatser i stadskärnan. Av de boende i stadskärnan som förvärvsarbetar
pendlar en del ut och några arbetar i stadskärnan. Inpendling till stadskärnan är dock större med
ett pendlingsnetto på drygt 100 personer. Totalt sett i kommunen är nettopendlingen för
förvärvsarbetande negativ, fler pendlar ut än in (2015).

Affärslokaler i Kävlinge stadskärna
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Pågående förtätning
Ett antal förtätnings- och omvandlingsprojekt är på gång i och kring stadskärnan. Detta innebär
fler bostäder i stadskärnan men också möjlighet till fler lokaler. Prognosen är att cirka 750 nya
bostäder kommer att byggas i Kävlinge tätorten till 2022, varav 550 i Stationsstaden.
Stationsstaden: Direkt öster om järnvägsstationen växer idag en helt ny stadsdel fram.
Stationsstaden kommer att byggas ut etappvis och väntas helt utbyggt rymma ungefär 1300
bostäder. Det blir en variation av bostadsrätter och hyresrätter i form av flerbostadshus och
radhus för cirka 3200 invånare. Området planeras som en levande stadsdel med lokaler för
butiker och service, en stadspark och ett nytt torg. Hit kommer kommunhuset och biblioteket att
flytta till ett nytt medborgarhus. Strax söder om medborgarhuset planeras en badanläggning för
hela kommunen. De nya invånarna innebär en stor potentiell ökning av stadskärnans
kundunderlag inom gångavstånd. Möjligheten att enkelt ta sig till fots eller med cykel mellan
Stationsstaden och stadskärnan blir då mycket betydelsefull.
Kävlinge-Furulund: Kommunen arbetar aktivt för att binda ihop Kävlinge och Furulund, bland
annat genom omvandling av verksamhetsområdet Solanum. Här planeras en ny blandad
stadsdel – Åstaden. I kommunens förtätningsstrategi pekas även Storgatan ut som ett viktigt
stråk att utveckla för att koppla samman Kävlinge och Furulund. När Lommabanan öppnar för
persontrafik 2020 får Furulund en pågatågsstation och kollektivtrafikkoppling till Malmö.
Kvarteret Trehörningen: Bostäder i två-tre våningar samt punkthus om nio våningar i
korsningen Kvarngatan-Unionsgatan. Totalt cirka 50 bostäder som beräknas vara klara 2018.
Kvarteret Kilen: Seniorboende och butikslokal sydväst om kommunhuset. Cirka 50 bostäder
uppdelat på fyra huskroppar som beräknas stå färdiga 2021.
Porten 3: I korsningen Mårtensgatan - Kvarngatan planerar KKB att uppföra ett kombinerat
flerbostadshus med lokal och bokal i bottenvåningen.

Parkering
En förtätning av bostäder innebär ett ökat behov av parkeringsplatser och det är byggherrens
ansvar att ordna detta. Kommunen tillåter dock ett lägre parkeringstal vid nybyggnad i
stationsnära lägen för att uppmuntra ett hållbart resande. Kävlinge kommun har ett relativt högt
bilinnehav. Kommunen arbetar aktivt med bland annat beteendeförändring, bättre
cykelmöjligheter och hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt för att ge goda
förutsättningar för hållbart resande.
Idag är bilparkering i stadskärnan avgiftsfri men över lag begränsad till två timmar. Kommunen
saknar ytor för att utöka antalet platser i stadskärnan och utreder nu behovet av att införa
parkeringsavgifter för att förbättra tillgängligheten. Företagarna i stadskärnan ser ett behov av
fler parkeringsplatser för bilar då tillgängligheten med bil betraktas som en konkurrensfördel.
Flera handlare uppskattar att majoriteten av kunderna kommer med bil.
Det finns relativt gott om parkeringsplatser för cykel på västra och östra sidan om stationen samt
ett mindre antal i stadskärnan. Väster om stationen är cykelparkeringen dock ofta fullbelagd.
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Handel och service
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Besöksmål
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Entréer och stråk kring stadskärna
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SWOT-analys
(SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats)

Styrkor
•
•
•
•
•
•

Svagheter

Identitet och historia
Mysig stadskärna
God tillgänglighet
Lojala kunder
Engagerade entreprenörer
Kävlinge-Furulund
samverkan

Möjligheter

• Otydliga entréer till
stadskärnan
• Järnvägen – en barriär
• Upplevd brist på underhåll
av gator, torg och parker
• Ingen komplett
dagligvaruhandel i
stadskärnan
• Tomma lokaler
• Öppettider varierar
• Oklar inriktning framåt
• Brister i grönstruktur

Hot

• Nya bostäder ger växande
befolkning – fler kunder,
fler folk i rörelse
• Stationsnära läge
• Ytor och stråk med
potential att utveckla

• Externhandel
• E-handel
• Nedläggningar och flyttar –
negativ spiral
• Handeln sprids ut
geografiskt (Stationsstaden,
Åstaden)
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Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadskärnan finns behov av ett utvecklat samarbete
mellan berörda aktörer för att gemensamt möta utmaningarna som stadskärnan står inför. För
kommunen finns en möjlighet att vara vägledande i det arbetet.

Organisation


Definiera stadskärnan



Tydlig gemensam vision och målbild



Åtgärdsplan



Vem driver arbetet för en attraktiv stadskärna? Klargör roller och definiera resurser!



Ta tillvara eldsjälar



Andra funktioner som skapar liv (kommunala verksamheter, idéburen sektor, kultur m m)



Marknadsför stadskärnan



Stärk identiteten

Innehåll och attraktiva stadsrum


Knyt samman – förstärk viktiga stråk



Offentliga platser - pärlor



Grönska - grön infrastruktur och ekosystemtjänster



Skyltning och vägvisning



Entréer till stadskärnan



God tillgänglighet
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Förtätning och utveckling av
stadskärnan
Kävlinge kommun har tagit fram en förtätningsstrategi för hela kommunen som visar hur och var
det finns potential att förtäta fram till 2035. Strategin fokuserar på hur en tätare bebyggelse i
centrala och goda kollektivtrafiklägen ger möjlighet att använda redan befintlig infrastruktur,
skapa attraktiva stadsmiljöer och hushålla med resurser.
Arbetet med förtätning i stadskärnan har ett bredare fokus och undersöker vilka åtgärder som
kan behövas för en levande stadsmiljö och hållbar handel. Det kan handla om förtätning genom
fler bostäder som ger ett större kundunderlag och fler i rörelse. Men det handlar även om att på
olika sätt stärka de viktiga stråken i och kring stadskärnan samt att utveckla och förbättra
stadsrummens kvaliteter.
Ett antal potentiella punkter och stråk för förtätning och utveckling har identifierats. Platserna
och stråken behöver studeras vidare utifrån sina olika förutsättningar. Även potentiella gröna
stråk och kopplingar har identifierats som behöver studeras vidare.
1. Stationsstråket
2. Gång- och cykeltunnel
3. Korsningen Stenhuggaregatan-Mårtensgatan
4. Entré Kvarngatan – Mårtensgatan
5. Parkering Mårtensgatan
6. Entré vid Floraparken
7. Entré vid Kyrkparken
8. Kvarteret Arbetet
9. Unionsgatan-Bruksgatan-Slöjdgatan
10. Bruksgatan-Unionsgatan
11. Bruksgatan
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Viktiga stråk & utvecklingspotential
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1. Stationsstråket


Skapa ett attraktivt stråk mellan stationen och Mårtensgatan



Utveckla stadgrönskan med fokus ekosystemtjänster



Lyft fram arkitekturen



Placera sittplatser rätt, där de kan stötta stadslivet

2. Gång- och cykeltunnel


Stärk kopplingen under järnvägen (till Stationsstaden och framtida badhuset)



Lyft fram kulturhuset genom t ex en ljusinstallation på väggen



Utforma slänten, ev med genväg till kulturhuset
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3. Korsningen Stenhuggaregatan-Mårtensgatan


Stadsgrönska/pocket-park



På längre sikt en möjlig koppling under järnvägen till potentiellt grönstråk
/Stationsstaden?

4. Entré Kvarngatan – Mårtensgatan


Skapa tydlig och attraktiv entré till stadskärnan



Satsa på högkvalitativ stadsgrönska och ekosystemtjänster



Skylta snyggt och tydligt
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5. Parkering Mårtensgatan


Möjligt att bygga i centralt läge?



Om inte: arbeta med punktinsatser för grönska i stadsmiljön/ekosystemtjänster på
parkeringen

6. Entré vid Floraparken


Skapa tydlig och attraktiv entré till stadskärnan



Satsa på högkvalitativ urban grönska och ekosystemtjänster



Skylta snyggt och tydligt till målpunkter, även till parkeringarna
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7. Entré till Kyrkparken


Bättre koppling till Kyrkparken från stadskärnan (och vice versa)



Satsa på högkvalitativ urban grönska och ekosystemtjänster

8. Kvarteret Arbetet


Förtäta längs Bruksgatan och stärk gaturummet (kvarteret delvis privatägt)



Se över möjligheten till urban grönska och genomsläppliga markytor
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9. Unionsgatan-BruksgatanSlöjdgatan
Sammankomstlokal för fester samt kontor. Privatägd.
I gällande detaljplan område för bostads-och
handelsändamål, högst två våningar. som överbyggd
gård och annan terrassbyggnad, samt mark får ej
bebyggas (prickmark)

10. Bruksgatan-Unionsgatan
Privatägd.
I gällande detaljplan allmänt ändamål, högst tre våningar.
Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Olof i Kävlinge köping
(laga kraft 1946-09-06)

11. Bruksgatan
Ideell verksamhet (sällskapet Länkarna). Ägs av Kävlinge
kommun.
I gällande detaljplan område för bostadsändamål, slutet
byggnadssätt, högst två våningar. Även delvis allmänt
ändamål, dock prickmark.
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Bilaga – Enkät till handlarna
Del 1 Frågor om företaget
Fråga 1: Sedan vilket år har företaget haft en lokal i Kävlinges stadskärna? (14 svar,
svarsfrekvens: 41%)

●

2006
2005

●

1987

●

2009

●

2008

●

1947

●

1925

●

2004

●

1969

●

1939

●

Vi starta 2007

●

2000

(i lokalen 1896)
2000

●

2011

●

Fråga 2 (18 svar, svarsfrekvens: 53%)

Fråga 3 (svarsfrekvens: 50%)
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Del 2 Kunder
Fråga 4 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 5 (svarsfrekvens: 47%)

Fråga 6 (svarsfrekvens 53%)
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Fråga 7 (svarsfrekvens: 53%)

Fråga 8 (svarsfrekvens: 53%)
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Del 3 Kommunikationer och samarbeten
Fråga 9: (svarsfrekvens: 47%)

Oviktigt 1 - 5 Viktigt

Fråga 10 (svarsfrekvens: 44%)

Fråga 11: hur viktigt är kommunikationerna listade nedan? Oviktigt 1 – 5 Viktigt
(svarsfrekvens: 50%)
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Oviktigt 1 – 5 Viktigt
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Fråga 12 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 13 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 14 (svarsfrekvens: 50%)
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Del 4 Internet, marknadsföring och e-handel
Fråga 15 (svarsfrekvens: 50%)

Oviktigt 1 - 5 viktigt

Fråga 16 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 17 (svarsfrekvens: 50%)
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Fråga 18 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 19 (svarsfrekvens: 47%)

Utmanar 1 - 5 Stärker
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Del 5 - Framtiden
Fråga 20 (svarsfrekvens: 50%)

Svag 1 - 5 Stark

Fråga 21 (svarsfrekvens: 50%)

Fråga 22:
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Fråga 23 Vilka åtgärder tror du är effektivast för att stärka ditt företags utveckling?
Rangordna de effektivaste åtgärderna från överst (viktigast) i fallande ordning genom att klicka på
"Välj". Du kan även skriva in ett eget förslag under övrigt (som inte behöver rangordnas).
Åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer skötsel och underhåll av gator, torg och parker
Ökad närvaro kvällstid t.ex. fältgrupp och nattvandrare
Förskönande åtgärder i stadskärnan t.ex. tillfälliga blomlådor och gatukonst
Tydligare bil-, gång- och cykelstråk till och från stadskärnan
Tydligare skyltning till stadskärnan
Tätare bebyggelse i och kring stadskärnan
Bättre användning av outnyttjade ytor i stadskärnan
Parkeringsåtgärder för bil
Parkeringsåtgärder för cykel/moped
Större samverkan mellan företag i stadskärnan
Större samverkan mellan företag och kommunen
Fler kommunala verksamheter i stadskärnan
Gemensamma öppettider för företagare/handlare i stadskärnan
Gemensam profilering för företagare/handlare i stadskärnan

TOPP 5
1. Mer parkering för bilar 56% (svarsfrekvens: 47%)
2. Tydligare skyltning till stadskärnan 27% (svarsfrekvens: 44%)
3. Tätare bebyggelse i och kring stadskärnan/Förskönande åtgärder i stadskärnan 21%
(svarsfrekvens: 41%)
4. Mer skötsel och underhåll av gator, torg och parker/Större samverkan mellan företag och
kommunen 25% (svarsfrekvens: 35%)
5. Tydligare skyltning till stadskärnan/Tydligare skyltning till stadskärnan/Ökad närvaro
kvällstid i stadskärnan t.ex. fältgrupp och nattvandrare/Förskönande åtgärder i
stadskärnan t.ex. tillfälliga blomlådor och gatukonst 20% (svarsfrekvens: 29%)
Egna förslag:
“Skapa en kundvänligare stadskärna”
“Fler butiker”
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Del 7 - Öppna frågor
1. Finns det något du saknar i stadskärnan idag? (frivilligt)


“Parkeringar till alla som bor och jobbar centralt”



“Parkeringsövervakning”



“Handel. För många tomma lokaler .”



“Fler Affärer, företag nere i byn, en trevligare miljö t ex på torget med grönska och
sittplatser.”



“Smidiga och genomtänkta lösningar innan saker börjar byggas eller renoveras”



“Livsmedelsbutik!”



“Mångfald av handel, för att hålla kunderna kvar på hemmaplan”



“Herr och barn kläder, underkläder, leksaker och kommer att sakna bokhandeln”



“grönytor i mindre format.”

2. Vilka funktioner och verksamheter vill du se i stadskärnan i framtiden? (frivilligt)


“En bank som man kan växla pengar hos”



“Klädesbutiker, skor och väskor,”



“Butikshandel och restauranger”



“Sportklädesbutik/ klädes o sko butik.”



“Ett mer levande centrum, med fler butiker, happenings”



“Mer företagarvänligt från kommunen så fler arbetsgivare stannar i kommunen.”



“Livsmedelsbutik, Skoaffär, Kläder till både dam o herr. Fler butiker helt enkelt med ett
blandat utbud så att vi på så sätt kan locka ännu fler att handla på hemmaplan. Kävlinge
har potential vi vill bara att fler ska våga satsa”



“Ny ägare av värdshuset vid stationen med återgång till restaurang- och
hotellverksamhet”

32

