Ortsanalys av Dösjebro

Introduktion

Innehåll

Ortsanalysen av Dösjebro är tänkt som ett verktyg för det fortsatta
arbetet med och samtalet om ortens utveckling. Analysdelen har som
mål att förmedla en så rättvisande och lättbegriplig bild av Dösjebro som
möjligt. Invävt i analysen finns den information som invånare, föreningar och verksamheter har delat med sig av under våra många samtal på
plats i Dösjebro. Från samtalen har vi fått en djup och detaljerad bild av
Dösjebro som livsmiljö.
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Även våra förslag till utbyggnad av Dösjebro fungerar som verktyg för
fortsatt arbete och samtal. Vi har gjort de förslag som vi menar bäst gagnar byns utveckling, som en egen ort med egen karaktär. Planeringsprocessen är lång, både hinder och nya möjligheter kan uppstå längs vägen.
Vi vill tacka invånarna i Dösjebro, representanter för föreningar och
verksamheter, samt tjänstpersoner på Kävlinge kommun, för att generöst
dela med sig av information och kunskap om Dösjebro. Tack!
Vi som har arbetat med ortsanalysen är:
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Vänstra kolumnen visar från vilka kommuner de som arbetar i Dösjebro kommer.
Högra kolumnen visar i vilka kommuner Dösjebros invånare arbetar.
Siffrorna för Kävlinge kommun inkluderar de som både bor och arbetar i Dösjebro.
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Dösjebro i sitt sammanhang
Dösjebro är en ort med 900 invånare i Kävlinge kommun.

Dösjebro ingår i ett nätverk av byar som samspelar. Nätverket, eller bygden,
består förutom av Dösjebro också av Västra Karaby, Hofterup och Ålstorp,
samt av Annelöv och Kvärlöv som ligger i Landskrona kommun. Gränsen
mellan Landskrona och Kävlinge kommuner är nu också gränsen mellan
kommunsamarbetena för Skånes nordvästra och sydvästra hörn: Familjen
Helsingborg och MalmöLundregionen.

Dösjebro är präglad av infrastruktur, både historiskt och i nutid. Orten har
en station på Västkustbanan med goda tågförbindelser till de större städerna
runt Öresund. Dösjebro ligger samtidigt nära E6:an, som parallellt förbinder storstädernas biltrafik. På en timmes resa finns även tre flygplatser:
Kastrup, Sturup och Ängelholm.

Administrativa uppdelningar av bygden har också präglat Dösjebro genom
åren. Den nuvarande uppdelningen innebär utmaningar i planeringsprocesserna. Omfånget för denna ortsanalys är Dösjebro tätort, men i ett längre
perspektiv bör blicken för planeringen lyftas till att inkludera hela bygden.
Byarna är sammankopplade och förstärker varandra ömsesidigt.
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Barsebäck

Dösjebro blev en ort när järnvägen anlades 1893. Innan dess fanns det
några spridda gårdar där orten nu ligger. Stationen gjorde Dösjebro till en
lokal huvudort, där bostäder, service, nöje, handel och småindustri växte
upp kring järnvägen. Vid kommunreformen 1952 blev Dösjebro administrativ centralort för Dösjebro landskommun, som även omfattade Annelöv,
Kvärlöv, Saxtorp, Västra Karaby och Dagstorp.

Dösjebro har dock bibehållit en viss karaktär av centralort, med församlingshem, äldreboende, butik, skola och prominent fotbollsförening, aktiva verksamheter och arbetsplatser. Det finns också en stark identitet i byn, ett dynamiskt föreningsliv och ett engagemang bland byborna: sammantaget gör det
att byn kan mer än sin storlek. Runt den gamla stationen finns drag av stadsmässighet, med äldre tegelbyggnader, en centralväg och en försköningspark.

Orten växte under det mesta av 1900-talet, men tappade sin status som
centralort vid kommunsammanslagningen 1967, då Dösjebro istället hamnade i utkanten av Kävlinge kommun. Gränsen till Landskrona kommun
kom att gå direkt norr om orten och separerade Dösjebro från Annelöv,
tvillingbyn i norr. Under andra halvan av 1900-talet tappade järnvägen i
betydelse, med allt mer bilburna gods- och persontransporter, särskilt efter
att E6:an färdigställdes på 60-talet. Service och utbud i Dösjebro blev successivt tunnare och 1980-2000 stod befolkningsmängden stilla.

I samband med byggandet av Västkustbanan 2001 drogs järnvägen om till
en sträckning norr om byn, med en ny station utanför tidigare bebyggelse. Istället för att som vid sin tillblivelse vara en ort som är centrerad runt
station, järnväg och centralväg, var Dösjebro nu en ort med flera noder,
där skolan, stationen och fotbollsföreningen är hållpunkter för flödena
av människor och trafik inom byn. Det är en specifik karaktär för Dösjebro, som i någon mening aktiverar hela byn. Västkustbanan förde med sig
mycket bättre förutsättningar för tågpendling och delar av det gamla spårområdet bebyggdes. Dösjebro växte återigen.
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Dösjebro har varit en plats långt innan det blev en ort. Platsen omnämns
när Saxo beskriver slaget vid Dösjebro 1081, nedtecknat några år därefter.
Dösjebro betyder bron över Dysie, som är ett äldre namn på Välabäcken.
En stenbro uppförd 1770 finns fortfarande kvar och välkomnar tågresenärer
från stationen in i byn. Huvudvägarna genom byn är också i det närmaste
intakta från den äldsta tillgängliga kartan från 1820. Vägarna är del av ett
vägnät som sedan urminnes tider förbundit samhällena i västra Skåne. I och
runt Dösjebro finns mängder av fornminnen, med Karabybackarnas bronsåldershögar i sydost som de mest iögonenfallande.

odlingslandskap, men med bibehållna meandrande sträckor av Saxån och
Välabäcken, som möts i ett landskap av blandade betesängar, våtmark och
skog. Området med vattendragen och skogen har många ekologiska värden,
men också höga värden för rekreation, som en plats för promenader, löprundor, evenemang och grillning. Området är allemansrättsligt tillgängligt
och växtligheten bäddar in orten i ett vindskydd.
Dösjebro är samtidigt både en pendlingsort och att en ort med stark egen
karaktär. Den egna karaktären är satt under press, med vikande service och
utbud och ibland bräckliga förutsättningar för det ideella föreningslivet. Att
ta tillvara och utveckla det specifika för orten, karaktären, innebär spännande möjligheter för framtida utveckling; Dösjebro är intressant placerad i
historien, i infrastrukturen, i landskapet och i regionen.

Under skiftena och jordbrukets fortsatta effektivisering, mekanisering och
industrialisering från 1700-talet till nutid, hägnades de tidigare allmänningarna in, skog fälldes, våtmarker dikades ut och åar och bäckar fick sina lopp
uträtade. På några århundraden ändrades det skånska landskapet till att
vara det inhägnade odlingslandskap det är idag. Dösjebro ligger mitt i detta
1820
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Stenbron från 1770, som nu leder gång- och cykeltrafik mellan stationen och byn.

Stationen på Västkustbanan, uppförd 2001.
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Byns viktigaste noder
Karabyvägen, Centralvägen & Annelövsvägen
Gamla, antikvariskt viktiga strukturer
Huvudflöden av trafik inom, samt till & från byn
Binder samman Dösjebro med grannbyarna
Butik & bensinmack vid vägskälet
Problem med tung trafik, buskörning och att Karabyvägen delar byn istället för att förena den
2300-3300 fordon per dygn på Karabyvägen (2017)

Dösjebroskolan
210 elever F-6
100 barn i förskolan
50 anställda = största arbetsgivaren på orten
Identitetsskapande, mötesplats
Gymnastiksalen samutnyttjas
Platsbrist, ska byggas ut
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Dösjebro station
894 resor/vardag (2017)
Viktig för bygden
Binder samman Dösjebro med regionen
Hållbart resande
Tillgänglighets- & gestaltningsproblem
Parkeringsproblem

Dösjöbro IF
500 medlemmar
150 personer på plats varje kväll/helg
Breddsatsning, viktig för bygden, seniorer framgångsrika
Identitetsskapande, mötesplats
Kiosk & utegym
Parkeringsproblem
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Byns näst viktigaste noder

Byalaget
Förvaltar fårahage, boulebanor och schackbana
Arrangerar aktiviteter och evenemang
Initierar samarbeten mellan byns aktörer
Driver frågor viktiga för byn gentemot myndigheter
Skapar sammanhållning och identitet

Naturområdet med Saxån, Välabäcken o skogen
Bäddar in byn och skyddar mot vind
Del av längre grön- och blåstruktur, viktig för biologisk mångfald
Viktig för rekreation och är allemansrättsligt tillgänglig
Mötesplats, samt används för evenemang
Nyttjas av föreningar och skolan

Butik & bensinmack
Kommersiell service, mat, bensin, paketutlämning
Bilberoende, men mer hållbart än att ta bilen till Center Syd!
Mötesplats, identitetsskapande
Problem att korsa vägen från södra delen av byn
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Noder
Problematiska korsningar
Gångväg
Gång- och cykelväg
Delat trafikrum mellan alla trafikslag
Landsväg, ingen plats för gång- och cykel
Dubbeltydigt trafikrum (se bild på s12)
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Dösjebro är en liten by med korta avstånd, men dåligt utformade
trafikrum försämrar tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Möjligheten
att säkert och bekvämt ta sig fram till fots och på cykel är en viktig förutBef. småhus
Körbana
Privat trädgård
Privat trädgård
Bef. småhus
sättning för ett hållbart trafiksystem. Det är av särskilt stor vikt för barn,
unga och äldre, vilka ofta både saknar tillgång till bil och är mer sårbara i
1:400
trafiken. I Dösjebro bor många barnfamiljer, avstånden är korta och barn Sektion vid bef.
Bef.bebyggelse,
småhus
Körbana
Privat104,
trädgård
Privat trädgård
Bef. småhus
och unga har flera viktiga målpunkter. Många av resorna med samtliga
Småhus
Körbana
Privat trädgård
Privat trädgård
Småhus
Bef. småhus
Körbana
Privat trädgård
Privat trädgård
Bef. småhus
trafikslag i byn går till och från de viktigaste noderna: skolan och stationen
Befintlig sektion Karabyvägen (104) väster om Björnstorpsvägen,1:250.
på morgonen och eftermiddagen, samt idrottsplatsen på kvällar och helger.Sektion vid bef. bebyggelse, 104, 1:400
Körbanan är upphöjd, plats för gående och cyklande saknas.
Butiken och bensinmacken drar också trafik under hela dagen. Det finns
Sektion vid bef. bebyggelse, 104, 1:400
också andra målpunkter, Granstugan, lekplatserna, Scoutstugan, Försköningsparken osv.
Dösjebro delas i två delar av Karabyvägen. Vägen saknar trottoarer och
cykelbana, förutom på en kort sträcka mellan butiken och skolan. KarabyÅkermark
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
vägen är en del av väg 104, med ibland tung trafik och 2300-3300 fordon
per dygn. Gaturummet ser ut som en landsväg genom hela byn, körbanan
är upphöjd och i våra samtal med invånarna framkommer många rapporterSektion vid bef. bebyggelse, 104, 1:400
Åkermark
Körbana
Privat trädgård
Småhus
om buskörning, oaktsamhet och höga hastigheter. Till Karabyvägen kopplar
Åkermark
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
Björnstorpsvägen, som har liknande problem. Även om en sträckning på
Befintlig sektion Karabyvägen (104) öster om Björnstorpsvägen,1:250.
Åkermark
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
ena sidan har kantsten och trottoar, är vägrummet otydligt och byborna Sektion vid bef. bebyggelse, 104, 1:400 Körbanan är upphöjd, plats för gående och cyklande saknas.
har samma vittnesmål om buskörning, oaktsamhet och höga hastigheter.
Björnstorpsvägen delar in södra delen av byn i ytterligare två delar: bostä- Sektion vid bef. bebyggelse, 104, 1:400
derna till väster och idrottsplatsen till öster.
Byns viktigaste noder, skolan, idrottsplatsen och stationen ligger inom varsin del som skärs ut av de båda vägarna. För att kunna ta sig runt inom byn
måste man korsa Karabyvägen och Björnstorpsvägen. Karabyvägen har två
övergångsställen, ett vid idrottsplatsen med trafikljus, ett vid skolan utan
trafikljus. Björnstorpsvägen har inga angivna övergångsställen. Det finns
Småhus
Privat trädgård
Körbana
Privat trädgård
Småhus
Bef. småhus
Privat trädgård
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
heller inget övergångsställe vid butiken, även om det finns en smitväg anBefintlig sektion Centralvägen,1:250.
given från kvarteret söder om Karabyvägen. För barn i byn finns det ingen
Alla trafikslag delar på körbanan, särskild plats för gående och cyklande saknas.
trygg och säker väg till skolan, idrottsplatsen, butiken eller naturområdet.
Sektion vid Centralvägen,
1:400
Bef. småhus
Privat trädgård
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
Beroende på var man bor i byn, kan vägen till en av dem vara trygg och
säker, men inte till flera. Det hindrar barns möjligheter i byn.
Bef. småhus
Privat trädgård
Körbana
Privat trädgård
Bef. småhus
Sektion
vid Centralvägen, 1:400
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Sektion vid Centralvägen, 1:400

På Centralvägen, som är det viktigaste stråket för alla trafikslag till och från
stationen, samsas cyklister, gående, mopeder, sparkcyklar och bilar på samma yta. Det finns på Centralvägen varken trottoar eller cykelbana. Under
rusningstid domineras Centralvägen av stressade bilister, på bekostnad av
andra trafikslag. På andra tider finns det inget som hindrar bilisterna från
att köra fort och oaktsamt. Det delade och oreglerade trafikrummet innebär
en risk för oskyddade trafikanter, i synnerhet för barn med begränsad trafikvana. I byn som helhet saknas cykelbanor, övergångsställen och gångbanor mellan viktiga noder och längs viktiga stråk. Det nätverk av gång- och
cykelbanor som finns är både fragmenterat och ologiskt upplagt.

I samtalen med Dösjebros invånare framhålls trafiksituationen som byns
sämsta egenskap. Det gäller det vi har beskrivit ovan med Karabyvägen,
Björnstorpsvägen och Centralvägen, men också att samtliga utfarter till och
korsningar mellan dessa vägar är farliga, med skymd sikt och oaktsamma bilister. Parkeringsplatser och parkeringsproblem är ett annat återkommande
tema. De flesta klagomålen rör parkeringssituationen vid idrottsplatsen, där
bilarna inte får plats och parkerar längs Björnstorpsvägen och i villaområdet
väster om vägen. Att stora bilar parkerar på Björnstorpsvägen gör den redan
osäkra trafiksituationen ännu värre, när barn ska försöka korsa vägen utan
att synas mellan bilarna. De alltid fulla pendlarparkeringarna vid stationen
är också ett problem som ofta tas upp. Även parkering och vändplats vid
skolan nämns som för liten och kaotisk när bilar och bussar ska trängas där
på morgonen.

Centralvägen på kvällen när pendlarna tar sig hem från stationen

Parkeringen vid idrottsplatsen och på Björnstorpsvägen på kvällen när det är träning
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Annelövsvägens dubbeltydiga trafikrum, med bystruktur till vänster (kantsten, trottoar, försköningspark)
och landsvägstruktur till höger (sluttande vägren, tät växtlighet och vägmärken för kraftig sväng).
I mitten av bilden gång- och cykelvägen som leder norrut över stenbron till stationen.

Karabyvägen väster om Björnstorpsvägen, med gång- och cykelbana på ena sidan,
men utan kantsten och med tung trafik
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Tåg, pendling & resor utom byn
Dösjebro station är viktig för hela bygden och resenärer kommer från
alla byar och tätorter runt Dösjebro. Det går 32 turer i varje riktning,
vilket innebär halvtimmestrafik större delen av dagen. Tågtrafiken kopplar
utan byten samman Dösjebro station med de större städerna på Skånes
västkust och gör stationen attraktiv för pendlare. När Västkustbanan lades
om 2001 byggdes en cykelväg till Annelöv och vidare till Kvärlöv. Övriga
orter i närheten är inte kopplade direkt till Dösjebro station med cykelvägar. Det finns inte heller några busslinjer som trafikerar Dösjebro. Många
som tar tåget från Dösjebro station kommer således med bil till de båda
pendlarparkeringarna, en norr om stationen och en söder om Folkets hus.
Pendlarparkeringarna är ofta överfulla. Vid en inventering våren 2018 stod
nästan 100 bilar per dag på pendlarparkeringen. Varifrån bilarna kommer
framgår av kartan här bredvid.

Röda cirklar visar varifrån bilarna vid pendlarparkeringen i Dösjebro kommer enligt inventering
våren 2018. Den gröna cirkeln visar bekvämt cykelavstånd (max 5 km = 3,8 km fågelvägen).
Gröna linjer är befintliga cykelvägar.
LANDSKRONA
KOMMUN

Häljarp
Saxtorpsskogen

Kvärlöv

Annelöv

KÄVLINGE
KOMMUN

Dösjebro
Ålstorp
Hofterup

Västra Karaby

Det framkom upprepade gånger i våra samtal med invånarna i Dösjebro
en önskan om mer hållbart resande inom bygden. Inte minst gäller det för
unga, som inte på egen hand kan ta sig till umgänge och utbud i Hofterup
eller Löddeköpinge. Många invånare efterfrågar cykelvägar till Hofterup,
Löddeköpinge och Västra Karaby och uttrycker en önskan om att Dösjebro
kopplas på det större cykelnätet i kommunens sydvästra del. Det efterfrågas
också en busslinje som binder ihop byarna. Busstrafiken i Dösjebro lades
ner några år efter den nya stationens invigning 2001 och har inte återupptagits. Ej heller sommarbussen, som under sommaren kopplar ihop kommunens tätorter med Sjöbobadet och Center Syd, trafikerar Dösjebro.

Kävlinge

Center Syd
Löddeköpinge
Barsebäck

Både cykelväg och matarbuss från Hofterup är under utredning.
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Sedan Dösjebros nya station på Västkustbanan invigdes 2001 har tågresandet från byn ökat stadigt, från 344 resor/vardag 2001 till 894 resor/vardag
2018. Antalet resor/vardag är jämförbart med de andra mindre stationsorterna mellan Lund och Helsingborg: Häljarp, Glumslöv och Rydebäck. I
jämförelsen har Dösjebro väsentlig mindre befolkning, så antalet resor per
invånare är mycket högre. Eftersom Annelöv ligger nära Dösjebro och inte
har någon egen kollektivtrafik, har folkmängden i dessa två orter slagits
ihop i diagrammet. Även då har Dösjebro station nästan det dubbla antalet
resande per invånare jämfört med näst största antal för Glumslövs station.
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Häljarp
Häljarp

Glumslöv
Glumslöv

Rydebäck
Rydebäck

Kävlinge kommun (103 pers)

Kävlinge kommun (143 pers)

Landskrona kommun (23 pers)

Landskrona kommun (26 pers)

Helsingborgs kommun (103 pers)

Kävlinge kommun (143 pers)

Kävlinge kommun (103 pers)

Kävlinge kommun (143 pers)

Landskrona kommun (23 pers)

Landskrona kommun (26 pers)

Dösjebro

Lunds kommun (7 pers)

Invånarna i Dösjebro arbetar i mestadels i kommunerna i västra Skåne.
Det finns också en inpendling av människor till Dösjebro för att arbeta,
som, förutom från Kävlinge kommun, kommer från grannkommunerna.
Siffrorna för Kävlinge kommun inkluderar de som både bor och arbetar i
Dösjebro. Diagrammet till väsnter är oberoende av vilket färdsätt som tas
till arbetet; tåg, bil, cykel eller annat.

Helsingborgs kommun (32 pers)
Lunds kommun (102 pers)
Malmö stad (81 pers)
Lomma kommun (11 pers)

Svalövs kommun (10 pers)
Eslövs kommun (7 pers)

Vänstra kolumnen visar från vilka kommuner de som arbetar i Dösjebro kommer.
Högra kolumnen visar i vilka kommuner Dösjebros invånare arbetar.
Siffrorna för Kävlinge kommun inkluderar de som både bor och arbetar i Dösjebro.
Datan är från 2015 och inkluderar bara kommuner med fler än fem pendlare.
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Förutom resor till och från arbetet, så måste de av Dösjebros invåndare som
går i högstadiet eller gymnasiet också pendla. Eleverna ingår inte i siffrorna i diagrammet. Det finns ingen högstadieskola i Dösjebro, så de flesta
högstadieelever går i skola på andra orter i Kävlinge kommun. Det saknas
gymnasie i Kävlinge kommun, så gymnasieeleverna går på skolor i hela
västra Skåne, företrädesvis i Lund.

Folkets hus med pendlarparkering framför.

Cykelvägen mot Kävlinge.
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Service, arbetsplatser & verksamheter
Västra Karaby Plast AB
Tillverkar tekniska plastdetaljer
5 anställda + 20 från Daglig verksamhet

GULF och Handlarn i Dösjebro
Bensinmack och butik
3 anställda och 5 extraarbetande unga

Attracta
Byggverksamhet och ritningsservice
Enmansföretag

Tallgården
Kommunalt äldreboende
21 anställda + 15 från Daglig verksamhet

JTB Uterum & Inglasningar AB
Producerar, säljer och monterar uterum
6 anställda
Robbans Plåtslageri i Lödde AB
Byggnadsplåtslageri
Enmansföretag
Subvision AB
Producerar mätteknik för undervattensbruk
3 anställda
Karaby Motor & Karosseri
Bilverkstad med däckservice
3 anställda
1:8000

0m

200

Svenska kyrkan
Pastorsexpedition och församlingshem
9 anställda
Dösjebroskolan
Kommunal F-6-skola med förskola
50 anställda

400
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Dösjöbro IF
Fotbollsförening
2 anställda

Dösjebroskolan

Dösjebro har flera stabila verksamheter, många arbetsplatser, men ett
skralt utbud av kommersiell och samhällelig service. Under de senaste
decennierna har utbudet av service i Dösjebro minskat stadigt. 2004 stängde biblioteksfilialen. 2006 stängde distriktssköterskemottagningen. Lanthandeln stängde 2013, som på samma plats hade varit igång sedan 1893.
I samma veva som lanthandeln stängde, slog bensinmacken igen. Kvar var
Dösjebroskolan, Daglig verksamhet och Tallgårdens äldreboende, viktiga,
men med snävt definierade målgrupper. Utbudet av aktiviteter och folkliv
för byborna har under de senaste åren föreningarna stått för. Läs mer om
det under Föreningar & samfund.

Dösjebroskolan är den största arbetsgivaren i Dösjebro, med 50 anställda.
Skolan är kommunal och utgör också den största samhälleliga serviceinrättningen. Den grundades 1959. På skolan går 210 barn i klasser F-6. På
skolan finns också förskola med 100 barn.
Dösjebroskolan är en av noderna som definierar Dösjebro. Att ha en skola
på orten betyder mycket för att skapa identitet, sammanhållning och kontaktytor mellan byborna och inte minst gör det orten attraktiv för familjer
med små barn. Sammanhållning, trygghet och kontinuitet för barnen
förstärks av att både förskola och skola finns på samma plats.

Under mitten av 1900-talet fanns det flera butiker, serviceinrättningar, kafé,
frisör och småindustrier i byn. Med det senmoderna samhällets ändrade
arbets- och handelsmönster, en mer storskalig industri och detaljhandel,
samt den ökade bilburenheten, lades verksamheterna ner en efter en. Konkurrensen om shopping och service kom till slut också från Center Syd, ett
stort köpcentrum i utkanten av Löddeköpinge som invigdes 1991. Center
Syd ligger 6 km fågelvägen från Dösjebro, vid tillfarten till E6:an och har
utvecklats till ett shoppingområde med flera verksamheter etablerade kring
det ursprungliga köpcentrat.

Fram till hösten 2017 fanns det ett samarbete mellan Annelövs skola och
Dösjebroskolan, där de bägge byarnas barn gick F-1 i Annelöv och 2-6 i
Dösjebro. Samarbetet kallades Annebro och utgjorde ett rektorsområde
som gick på tvärs av kommungränsen mellan Kävlinge och Landskrona.
Under de senaste åren har antalet barn från Kävlinge kommun som vill gå
på Dösjebroskolan ökat och när Annebroavtalet löpte ut, valde Kävlinge
kommun att inte förlänga det. Barnen från Annelöv kommer i fortsättningen att gå i Asmundtorp och Annelövs skola har lagts ner.

Våren 2018 öppnades det åter en butik i Dösjebro. Butiken ligger på en
klassisk plats, vid vägskälet för de gamla vägarna som numera är Karabyvägen och Centralvägen. Butiken är en ny fokuspunkt för samhället, en
mötesplats och en stor tillgång för invånarna.

Den nya situationen, från hösten 2017, innebär att Dösjebroskolan istället
för att ha fem klasser (årskurs 2-6), nu har sju (årskurs F-6). Förskolan var
redan trångbodd med två avdelningar i tillfälliga baracker, men nu blev
skolan det också och en del undervisning bedrivs i baracker invid skolbyggnaden. En utbyggnad av skolan är under diskussion. Då skolan också får
resurser per antal elever, har det avbrutna Annebro-samarbetet inneburit
något mindre resurser per klass, då varje klass nu har färre elever. De elever från Annelöv som redan har börjat i Dösjebro får dock gå klart tills de
slutar årskurs 6.

De större verksamheterna i Dösjebro är sinsemellan ganska olika. Butiken
och bilverkstaden har sina kunder i Dösjebro och i bygden. För de andra
verksamheterna, som har kunder bortom bygden, framhålls det centrala läget
i Öresundsregionen som en av fördelarna. Samtidigt finns det för dem inga
särskilda band till just Dösjebro; verksamheterna hade lika gärna kunnat ligga
på en annan central plats i regionen. Verksamheterna är insprängda i byn
och levandegör den under dagtid. Några av verksamheterna håller också till i
kombinerade bostäder och verksamhetslokaler. De verksamheter vi beskriver i
mer detalj har alla antingen flera anställda, eller en tydlig närvaro i byn.

Skolan använder området runt Saxån för utflykter, exkursioner och aktiviteter. Förskolan använder i ännu högre utsträckning byns resurser och gör utflykter till de olika lekplatserna, parkerna och såklart Saxåområdet. Omvänt
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så är Dösjebroskolans ganska lilla gymnastiksal ett rum för oväntad samhällelig service. Flera privata sällskap har träningspass på fasta tider varje vecka,
varav de flesta spelar innebandy. Nästan varje vecka hyrs gymnastiksalen ut
till barnkalas. Även Friskis&Svettis har ett pass i veckan i gympasalen.
Efter Dösjebroskolan
Skolan bedriver fritidsverksamhet för eleverna efter lektionernas slut och
fram till sen eftermiddag. Därefter saknas service för unga. När eleverna
har gått ut årskurs 6 börjar de högstadiet i Kävlinge eller Löddeköpinge.
I Kävlinge kommun finns ingen egen gymnasieskola och många av kommunens elever söker sig till gymnasieskolorna i de större orterna, där Lund
mest populärt. I regionen finns ett stort utbud av gymnasieutbildningar
som är lätt tillgängliga med tåg från Dösjebro. För de elever som vill välja
och vraka bland gymnasieprogram, eller söker sig till specialprogram, är
Dösjebro en bra bostadsort. För umgänge och fritidsaktiviteter i Dösjebro
efter skolan, är eleverna hänvisade till hemmen eller föreningslivet. Under
tonåren kan hemmet och föreningarna utgöra för trånga ramar; då finns det
ingen självklar plats på orten att ta vägen.

Dösjebroskolan, med baracker till vänster, gymnastiksal längst till höger och huvudbyggnaden i mitten.
Karabyvägen i förgrunden, utan kantsten eller trottoar.
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Tallgården
Tallgården är ett kommunalt äldreboende med 21 anställda. På boendet
finns 20 lägenheter. De boende kommer från hela Skåne, där de själva ansöker om en plats på Tallgården. Ofta är motivet att de har släktingar i närheten. De anställda kommer från Kävlinge, Hofterup, Annelöv, Dösjebro och
några längre ifrån. Tallgården och de boende nyttjar området runt Saxån för
små utflykter. Butiken och bensinmacken är också en tillgång för de boende. På Tallgården finns även två arbetsgrupper från Daglig verksamhet.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsvariation.
I Dösjebro är fyra arbetsgrupper verksamma: två lugna grupper på Tallgården, en fixargrupp som utgår från scoutstugan och en arbetsgrupp i plastfabriken, som hjälper till med montering och paketering. I Dösjebro jobbar
sex personal och ett 20-tal brukare i Daglig verksamhet. Brukarna kommer
från hela Kävlinge kommun, varav några från Dösjebro.

Tallgården. Byggnaden till vänster från 20-talet.

Naturen uppskattas i Dösjebro, att orten har en lugn miljö och att Daglig
verksamhet har lokaler med färre människor i omlopp. Fixargruppen söker
efter uppdrag att utföra i byn, som att tömma återvinning för folk, klippa
gräs, eller fronta varor i butiken. Några av grupperna äter lunch på Dösjebroskolan. Fixargruppen, som utgår från scoutstugan, har problem med
att bussar, taxi och färdtjänst inte kan komma till att släppa av brukare, då
parkeringen utanför Folkets hus alltid är full. Det är också en anledning till
oro om något skulle hända; att det är svårt att komma fram med hjälp.
Svenska kyrkan
Pastorsexpeditionen för Västra Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat finns
i Granstugan i Dösjebro. Pastoratet har nio anställda, varav sju huvudsakligen är verksamma i Dösjebro. Läs mer om Svenska kyrkans verksamhet
under Föreningar & samfund.
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GULF och Handlarn i Dösjebro

GULF och Handlarn ligger strategiskt i vägskälet mellan Centralvägen och
Karabyvägen (väg 104), som löper längs sina uråldriga sträckningar. Förutom
bensinförsäljning och välsorterat närlivs, har verksamheten också parketutlämning för PostNord, DHL och Schenker. Utanför butiken finns utemöbler
uppställda i sydvästläge. Verksamheten har uttryckt en önskan om att samarbeta med kommunen om platsen framför butiken och fram till vägskälet;
kommunen har en liten infotavla och även ortens postlåda står där.

Hösten 2017 öppnade bensinmacken i Dösjebro, följt på samma plats av
butiken våren 2018. För grundarna var det en medveten förhoppning att
kunna kombinera omsättningen från mack och butik till en verksamhet
som kunde bära sig på lång sikt. Att det återigen öppnade en butik i byn
var mycket uppskattat bland byborna och vi som författar rapporten hade
förmånen att vara på plats i juni och själva få höra de positiva orden från
kunderna. Kunderna kommer från Dösjebro och omkringliggande byar;
Annelöv, Kvärlöv, Ålstorp osv.

Verksamheten betyder mycket för byn och bygden, för folkliv, som något
att göra (chips och kexchoklad till filmkväll), som en mötesplats och såklart
för att slippa köra till Center Syd i Löddeköpinge för att handla. GULF och
Handlarn har två heltidsanställda, en deltidsanställd och fem extraarbetande
ungdomar.
https://www.facebook.com/punktumgruppen/
Västra Karaby Plast AB

GULF och Handlarn vid vägskälet, med Centralvägen till vänster och Karabyvägen till höger. Det
saknas trottoarer på båda sdor Karabyvägen och trygg övergång från södra delen av byn.

Västra Karaby Plast har funnits sedan 1945. På nuvarande plats har verksamheten varit sedan 1960, men 1979 brann dåvarande lokalerna ner och
verksamheten fick byggas upp igen. Företaget tillverkar formsprutade tekniska plastdetaljer. Kunderna är svenska företag, vara några har produktion
utomlands och plastdetaljerna levereras då till hela Europa. På Västra Karaby Plast arbetar fem heltidsanställda. Där arbetar även en grupp från Daglig
verksamhet med åtta brukare och två personal, som monterar och paketerar
plastdetaljerna. Samarbetet med Daglig verksamhet har pågått sedan slutet
av 80-talet. Plastfabriken ligger granne med ägarens bostad.
http://www.vkplast.se/
JTB Uterum & Inglasningar AB
JTB Uterum & Inglasningar säljer uterum, med egen tillverkning i Dösjebro och montering hos kund. Kunderna finns över hela sydvästra Sverige.
Företaget har sex heltidsanställda och har funnits i 25 år, varav de senaste
22

15 åren i Dösjebro. Dösjebro ligger bra till för att nå kunderna i regionen. Företaget har planer på att flytta till Löddeköpinge, där de har börjat
förbereda nya lokaler. JTB samarbetar med Karaby Motor & Karosseri om
service och reparation av sina bilar, samt med Västra Karaby Plast om produktion av plastdetaljer till sina uterum.

Dösjöbro IF

http://www.jtbuterum.se/

Robbans Plåtslageri i Lödde AB

Karaby Motor & Karosseri - Autoexperten

Verksamheten är ett enmansföretag som utför byggnadsplåtslageri, som underkonsult till små och medelstora byggföretag. Uppdragen finns mestadels
i västra Skåne. Verksamheten har funnits i nuvarande lokaler i sex år och
fanns tidigare i Löddeköpinge. Plåtverkstaden ligger bakom butiken och
bensinstationen. Fördelen med att finnas i Dösjebro är de goda transportmöjligheterna. Det är också bekvämt med en bensinstation runt hörnet.

Fotbollsklubben Dösjöbro IF har två anställda för de dagliga praktiska
arbetsuppgifterna på idrottsplatsen. Läs mer om klubben under Föreningar
& samfund.

Karaby Motor & Karosseri är en bilverkstad med däckservice, ansluten
till den rikstäckande kedjan Autoexperten. Företaget har tre anställda och
har funnits i Dösjebro i 20 år. Kunderna kommer mestadels från bygden;
Dösjebro och kringliggande byar inklusive Löddeköpinge. Sommaren 2018
flyttade verksamheten till samma lokal som Subvision. Tidigare låg verkstaden på Centralvägen, i en kombinerad verksamhetslokal och bostad, som i
äldre tider var brandstation.

Attracta
Enmansföretag inom bygg- och ritningsservice, som ligger i en före detta
lanthandel med stora skyltfönster ut mot Centralvägen. Verksamheten ingår
i ett större nätverk som utför bygg- och ritningsuppdrag över hela Skandinavien. Fördelarna med att vara i Dösjebro är att det är centralt i regionen,
med enkla transporter, både tåg, motorväg och närheten till Kastrup. Företaget har funnits sedan 1982 och varit i nuvarande lokal, som är kombinerad verksamhetslokal och bostad, sedan 1988.

https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/karaby-motor--karosseri/
Subvision AB
Subivision utvecklar och tillverkar mätteknik för undervattensmätningar av bla ljud och magnetfält. Företaget har tre anställda och grundades
1993. I sina nuvarande lokaler har verksamheten funnits sedan 2014, då
den flyttade från Fjelie. Kunderna finns över hela världen, men mestadels i
Europa, och inkluderar off shore-företag och försvarsindustri. Subvision har
underleverantörer i bygden och regionen, med en tonvikt på Lund, där de
också samarbetar med LTH. Fördelen med Dösjebro är de goda transportmöjligheterna.
http://subvision.eu
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Föreningar & samfund

Trehäradsbygdens Folkdansgille
35 medlemmar
Dansar folkdans och gammeldans
Underhåller och hyr ut Folkets hus

Byalaget
Förvaltar fårahage, bouleplaner och
schackplan.
Anordnar aktiviteter och initierar samarbeten mellan byns aktörer
Driver frågor gentemot kommunen

Dösjebro Scoutkår
Drygt 40 medlemmar
Sedvanliga scoutaktiviteter i och utanför
scouthuset

Dösjebroskolans gymnastiksal
Friskis o Svettis
Ett pass i veckan, 20 deltagare/gång
Fitclub 24
Två pass i veckan, 20 deltagare/gång
Enskilda initiativ
Privata sällskap som spelar innebandy på
fasta tider
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Svenska kyrkan
Knappt 80% av församlingens invånare är
medlemmar
Har en mångfald aktiviteter flera dagar i
veckan, för barn, unga, föräldrar och äldre
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Dösjöbro IF
Runt 500 medlemmar
Spelar fotboll, med tio ungdomslag och
två seniorlag, varav damerna spelar i division 1 och herrarna i division 3.

Dösjöbro IF har gott rykte bland fotbollsintresserade, för den goda stämningen både på hemma- och bortamatcherna, samt för att klubben har en
inkluderande kultur för sina pojk- och flicklag. Klubben är också stolt över
att ge samma förutsättningar till pojk- och flicklag, herr- och damlag.

Föreningslivet i Dösjebro är levande, mångfacetterat och en källa till
sammanhållning och identitet i byn. I frånvaron av den mesta kommersiella och samhälleliga servicen, tjänar föreningslivet som mötesplatser, ger
folkliv och ett utbud av fritidsaktiviteter för byborna. Förutom föreningarnas kärnverksamheter, anordnar de även evenemang, som midsommar- och
valborgsfirande, eller tillhandahåller resurser, som utegym och uthyrning av
Folkets hus, för hela byn.

På kvällar och helger, när det är träning och match, finns det en kiosk
öppen i klubbhuset. Idrottsplatsen blir en samlingsplats att slinka in på,
också för de som inte spelar själva. Klubben tillhandahåller ett utegym på
idrottsplatsen, tillgängligt för alla. Utegymmet grundfinansierades genom
Sparbanksstiftelsen, men det fattades ändå 100000 kr för att uppföra
utegymmet. Efter några dagars skramlande på byn var de 100000 ordnade;
sponsorerna listas på en skylt vid utegymmet. Klubben har alltså en stark
förankring i byn och ett starkt engagemang kring sig.

Många av föreningarna har problem med att rekrytera ideella ledare och är
på gränsen till att få verksamheterna att gå runt med nuvarande resurser.
Det är eldsjälar som driver föreningarna och de ser mager återväxt av engagemang underifrån. Föreningarna efterlyser större kommunalt stöd, särskilt
för att avlasta den administrativa delen av deras verksamheter.
Föreningarna i byn samverkar aktivt. Bysamverkan inkluderar inte
Friskis&Svettis och de handfull enskilda initiativ som håller till i Dösjebroskolans gymnastiksal. Broschyr från bysamverkan om föreningarnas aktiviteter finns här: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1739545

På en helt vanlig träningskväll blir idrottsplatsens parkering överfull av
bilar. De som inte får plats på parkeringen, ställer bilen längs Björnstorpsvägen, eller inne i bostadsområdet mittemot idrottsplatsen. Tillsammans
med allmänt oaktsam körning längs Björnstorpsvägen, blir trafiksituationen
farlig och svåröverblickbar, särskilt för barn och unga som tar sig till och
från idrottsplatsen. Parkeringsplatserna är klubbens största dagliga bekymmer och det blir ännu värre när det är hemmamatch och bilburna gästande
lag kommer på besök. Parkeringsfrågan bör kunna lösas i samarbete med
kommunen, som kan göra sitt bästa för att upplåta mark för parkering och
tillsammans med medlemmarna, som kan göra sitt bästa för att samåka
till idrottsplatsen. Ett spontant förslag under samtalen med företrädare för
klubben, var att erbjuda samåkande föräldrar två kaffe till priset av ett i
kiosken; ett lysande exempel på ”mobility management”.

Dösjöbro IF
Fotbollsklubben Dösjöbro IF är byns dominerande förening. Klubben är en
angelägenhet för hela bygden, med medlemmar från alla omkringliggande
byar, likväl som från Dösjebro. Det kommer även unga från Kävlinge och
Löddeköpinge för att spela i klubben. Seniorlagen är framgångsrika; även
om herrarna just ramlat ner i division 4, är damerna stabila i division 1.
På barn- och ungdomssidan finns både pojk- och flicklag från knatte till
15-åringar, men några av flicklagen består av två årskullar. Juniorlag finns
för pojkarna. Ungefär en tredjedel av de aktiva i klubben är flickor.

Förutom parkeringsproblemet, oroar sig föreningen över konsekvenserna
för flicklagen av det avbrutna skolsamarbetet mellan Dösjebro och Annelöv (se avsnittet Service, arbetsplatser & verksamheter). Det blir svårare att
rekrytera flickorna från Annelöv till fotbollen, men också att få dem att
ta sig till träningarna på kvällarna, när kontakten genom skolan bryts. Att
det kontinuerligt finns flicklag från knatte till 15 år ger bra förutsättningar
för fotbollsintresserade flickor att spela och utvecklas, men är beroende av

Dösjöbro IF har två anställda för de praktiska arbetsuppgifterna, men i övrigt är arbetet ideellt, även om symboliska ersättningar ibland utgår. Klubben
har omkring 500 medlemmar, varav 300 är aktiva i pojk- och flicklag, 100 i
seniorverksamheten och ytterligare 100 medlemmar som inte spelar själva.
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Svenska kyrkan

tillräckligt med flickor som vill spela. Om flickorna från Annelöv väljer bort
fotbollen, blir kontinuiteten mer bräcklig.

Dösjebro ingår i Västra Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat, som består av
de båda församlingarna Västra Karaby och Dagstorp församling och Hofterup församling. Pastoratet bedriver traditionell kyrklig verksamhet för livets
alla skeden, med gudstjänster, dop, konfirmation, bröllop och begravningar,
men har också många andra verksamheter och aktiviteter. Dessa aktiviteter äger mestadels rum i församlingshemmet Granstugan i Dösjebro, som
också inrymmer pastorsexpeditionen. Dösjebro har ingen egen kyrka och
kyrkogård, de ligger i Hofterup, Dagstorp och Västra Karaby. Knappt 80%
av pastoratets invånare är medlemmar i Svenska kyrkan. Pastoratet har nio
anställda.

Dösjöbro IF är en stor förening i en liten by, som drivs av ideella krafter
och saknar självklara stora sponsorer att associeras med; det fattas större
företag i bygden. Det finns inte ekonomi till att anställa fler och det är en
brist på ideellt ledarskap bortom nuvarande eldsjälar. Föreningen efterlyser
mer kommunal hjälp, särskilt med att lösa parkeringsproblemen och med
att avlasta administrationen.
http://www.dosjobroif.com

Dösjöbro IFs medlemsantal per postnummer med fler än 5 medlemmar. Siffran 34 gäller för
Annelöv och Kvärlöv och omgivande landsbygd. Siffran 33 gäller för Västra Karaby och landsbygden omkring Dösjebro inom Kävlinge kommun. Statistik från Dösjöbro IF, ej helt komplett
(postnummer saknas/är felkatigt angivet för en del medlemmar).
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Granstugan, med församlingshem och pastorsexpedition i en park.
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På Granstugan hålls dagligen flera olika aktiviteter, med huvudinriktning
på yngre barn med föräldrar, samt seniorer. Dagtid arrangeras exempelvis
baby/barnrytmik, lekis, öppna timmar, soppluncher och morgonpromenader. På eftermiddagar och kvällar håller flera körer till på Granstugan.
Svenska kyrkan är den enda aktör som erbjuder musik- och kulturverksamhet i byn. På varje aktivitet kommer i genomsnitt 10-15 personer, för barn
och seniorverksamhet mestadels från Dösjebro tätort, för körerna från hela
bygden. Varje vecka deltar omkring 150 personer i Svenska kyrkans verksamhet.

Trehäradsbygdens Folkdansgille

Att Svenska kyrkan erbjuder aktiviteter på dagtid är en tillgång för byborna. Under en del skeden i livet är de dagtida möjligheterna särskilt viktiga,
exempelvis när man är hemma med barn, är mellan arbeten, eller har nått
pensionen. Pastoratet använder sina lokaler till sina egna verksamheter och
hyr sällan ut dem till andra. Pastoratet anordnar årligen midsommarfirande
för byn i Granstugans trädgård.

Bland medlemmarna är ett tiotal från Dösjebro tätort, några till har rötter i
Dösjebro, men har flyttat. Andra medlemmar kommer från regionen, från
Helsingborg, Landskrona, Billesholm. Många folkdansare är med i flera
föreningar och åker runt och dansar på olika platser. Medlemmarna trivs
tillsammans och man måste inte dansa om man har krämpor; det går bra
att komma till dansen ändå och umgås.

https://www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

Folkdansgillet håller till i Folkets hus i Dösjebro och ansvarar för underhåll
och uthyrning av lokalen. Folkets hus är en stor tillgång för Dösjebro. Lokalen hyrs regelbundet ut till fester, studentskivor och liknande evenemang.
Två gånger varje höst och varje vår, anordnar Folkdansgillet musikkvällar,
då de bjuder in allmänheten att komma och lyssna på musik. Varje torsdag
håller ett matlagningsgäng till i Folkets hus, varav några deltagare är föreningsmedlemmar.

Folkdansgillet har 35 medlemmar varav ett femtontal kommer varje onsdag
kväll för att dansa folkdans och gammeldans. Trettio av medlemmarna är
aktiva i dansandet, ytterligare fem är aktiva med administration och andra
av föreningens göromål. De flesta medlemmar är i 70-årsåldern och återväxten bland medlemmarna är dålig. Folkdansgillet har försökt med barndans
och andra sätt att locka yngre medlemmar, men det har varit svårt att få det
att fungera över tid.

Byalaget
Dösjebro byalag startades på 90-talet i motståndet mot att lägga Västkustbanan på den gamla järnvägens sträckning rakt genom byn. Byalaget har
sedan dess en aktiv roll i byn, inte minst för att höja trivseln i det offentliga
rummet. De har nyttjanderätt till ängs- och betesmarkerna längs Saxån och
ser till att det finns får som betar där. Under många år stod byalaget också
för underhåll och röjning av stigarna i Saxå-området, något som nu kommunen har tagit över. I området runt Saxån har byalaget anlagt grillplatser
och bouleplaner. Schackplanen på torget är också i byalagets regi. Byalaget
arrangerar aktiviteter, samt organiserar samverkan mellan byns föreningar.
Byalaget är också aktiva i frågor som rör byn och ser till att delta i dialoger
med politiker och tjänstemän, exempelvis genom att organisera och uppmuntra till trygghetsvandringar och att skriva yttranden till kommunen.

http://www.treharadsbygdens-folkdansgille.se/

http://www.dosjebro.eu/
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Dösjebro Scoutkår
Scoutkåren har drygt 40 medlemmar, varav runt 20 träffas varje tisdagskväll
för veckans scoutaktiviteter. Scoutkåren har problem med att rekrytera ledare; hade de haft fler ledare hade verksamheten kunnat delas upp över flera
dagar. Utöver de som deltar på tisdagskvällarna, finns bland medlemmarna
en del äldre eldsjälar som hjälper till efter förmåga. Alla medlemmar arbetar
ideellt.
Föreningen har kämpat med sjunkande medlemsantal under en längre tid,
men har de senaste åren haft en positiv utveckling, med fler nya medlemmar. De unga medlemmarna är 8-18 år, med flertalet runt 8-10, varav merparten kommer från Dösjebro tätort och några från omkringliggande byar.
Föreningen är oroad över att det upphörda skolsamarbetet med Annelöv
gör det svårare att få unga från Annelöv intresserade av scouterna.
Scoutkåren bildades 1957 och har verkat på deras nuvarande plats sedan
1979. Scoutstugan byggdes med gemensamma insatser från medlemmar
och föräldrar till unga scouter. Efter önskemål från föräldrarna som var med
och byggde stugan hyrs den inte ut till fester. Den kan däremot hyras ut till
verksamhet för barn, som sker ett par gånger om året. Daglig verksamhet
använder också stugan till sin verksamhet.

Scoutstugan.

Scoutstugan ligger i direkt anslutning till byn och har samtidigt tillgång
till naturen längs Välabäcken och Saxån. Scoutstugans läge är perfekt för
verksamheten. Det är större problem med pendlarparkeringen vid Folkets
hus, som också är genomfart till scoutstugan. Daglig verksamhet kommer
inte fram med sin buss och har svårt att parkera, då pendlarparkeringen på
vardagar alltid är full. Scoutkåren arrangerar varje år valborgsfirandet i byn,
vid ån vid scoutstugan.
http://dosjebro.scout.se/
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Dösjebroskolans gymnastiksal

Enskilda initiativ

Dösjebroskolans ganska oansenliga gymnastiksal är viktig för utbudet av
fritidsaktivteter i byn. Det finns öppna träningar tre kvällar i veckan, genom Friskis&Svetis och 24 Fitclub. Lokalen är också tillgänglig för enskilda
initiativ, där flera gäng spelar innebandy varje vecka på fasta tider.

I Dösjebroskolans gymnastiksal spelar en handfull gäng privatpersoner
innebandy, flera av dem med stående tider över flera år. Det är inte föreningsverksamhet, men en möjlighet för mer informell träning för invånarna i
Dösjebro.

Friskis&Svettis
Friskis&Svettis har ett pass varje onsdag i Dösjebroskolans gymnastiksal. På
varje pass kommer runt 20 deltagare, varav de flesta är från Dösjebro tätort.
Friskis&Svettis har funnits i Dösjebro i drygt tio år och hade fram tills
för några år sen två pass i veckan, men bristen på ledare gjorde att det nu
endast är ett pass. Alla ledare arbetar ideellt.
Friskis&Svettis arbetar aktivt med de sociala aspekterna av träning och
har som mål att alla ska ha ett samtal på varje pass, detta i motsats till
vanliga gym med individualiserad träning. Passen i Dösjebro är en del av
Friskis&Svettis Lunds verksamhet.

Anslagstavlan på schacktorget.

http://lund.friskissvettis.se
24 Fitclub
Varje tisdag- och torsdagskväll arrangeras träning i privat regi i Dösjebroskolans gymnastiksal under namnet 24 Fitclub. Passen är välbesökta, med
ett tjugotal deltagare. Formerna varierar och inkluderar trendiga träningsformer som tabata. Ibland bedrivs träningen i längre förlopp, över flera
veckor, där deltagarna måste föranmäla sig, ibland är det drop in. Vid drop
in betalar deltagarna 40 kr per tillfälle. 24 Fitclub marknadsför på sin informationssida Herbalife, ett internationellt företag som säljer näringstillskott
genom hemförsäljning, och under de längre träningsförloppen ingår livsstilsanalys, kroppsscanning och näringsplan.
http://www.24fitclub.info/
29

Dialog
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Under arbetet med ortsanalysen har vi fortlöpande haft samtal med föreningar, verksamheter och invånare i Dösjebro. Samtalen har gett fördjupad
och detaljerad kunskap om hur orten fungerar. Som kompletement till andra underlag, statistik, kartor och rapporter, har samtalen gett en förståelse
för Dösjebro som livsmiljö, som den vardagliga plats där man arbetar, sover,
leker, umgås, promenerar, tränar och allt annat som hör livet till.

Det var en lätt övervikt av personer över 50 år på dialogmötet, men också
ett gäng yngre; dock nog ingen under 30. Det var ungefär lika många kvinnor som män på mötet. Samstämmigheten i vilka frågor och platser som
diskuterades var stor, både på mötet och i formulärsvaren. Vi känner oss
helt trygga i att resultaten från dialogprocessen har högt värde och representativitet och är en självklar grund för fortsatt arbete. Det som behöver
kompletteras är hur ungas situation och livsmiljö är i Dösjebro.

Kunskap och resultat från samtalen med verksamheter och föreningar redogörs för i avsnitten Service, arbetsplatser & verksamheter respektive Föreningar & samfund.
Samtalen med Dösjebros invånare började i slutet av maj när vi för första
gången besökte byn. Vid fårahagarna träffade vi några bybor, berättade om
vad vi höll på med och fick snabb återkoppling om byn där och då. Arbetet
fortsatte på samma sätt, information, frågor och samtal, oavsett om det var
inplanerade möten med representanter för verksamheter eller föreningar,
eller bybor vi träffade i andra sammanhang.
I slutet av september bjöd vi in alla 342 husåll i byn till dialogmöte med
företrädare för Kävlinge kommun om Dösjebros framtida utveckling. I
utskicket till hushållen informerade vi kortfattrat om arbetet med ortsanalysen. Med i utskicket fanns också ett formulär att fylla i, med fält för en
bra plats, en dålig plats och övriga synpunkter på byn, samt en karta över
Dösjebro. Mötet hölls i början av oktober.

Välkommen till
medborgardialog
Tid: Torsdagen den 11 oktober, kl 18- cirka 20

Hur fungerar
Dösjebro för dig?
En bra plats i byn:

Plats: Dösjebro Folkets hus (Annelövsvägen 1, Dösjebro)

Kävlinge kommun har börjat diskutera Dösjebros framtida utveckling. En del av
arbetet är att göra en ortsanalys av byn. Ortsanalysen ska ge en överblick över
hur Dösjebro fungerar, från föreningsliv till trafik, historisk utveckling,
rekreation, grönområden, bebyggelse, befolkning, verksamheter m m. Vi har
jobbat med ortsanalysen sedan i början av sommaren. Du har kanske sett oss
eller pratat med oss när vi traskat runt på byn och fotograferat, antecknat och
pratat med folk.

Det kom in 113 svar på formuläret. Undantaget tre i princip tomma
formulär, hade samtliga väl formulerade svar. Till dialogmötet kom 85
personer från allmänheten, varav drygt hälften också hade skickat in formulären. Uppskattningsvis deltog då 150 hushåll aktivt i dialogprocessen (110
formulärsvar + den hälft av deltagarna på mötet som inte skickat in formulärsvar). Det motsvarar ungefär 40% av hushållen i Dösjebro tätort.

En dålig plats i byn:

Övriga synpunkter på byn:

Ortsanalysen kommer att vara ett underlag för kommunens kommande arbete
med planeringen av Dösjebro. Kommunens ambition är att bygga ut Dösjebro, i
en strategisk plan för utveckling av kommunens stationsorter.
Planeringsprocesser tar lång tid och utbyggnad är inte något som kommer
hända i år eller nästa år, men nu börjar diskussionen om Dösjebros framtida
utveckling!
Vi vill veta hur Dösjebro fungerar för dig som bor i byn
På det andra pappret i utskicket finns ett formulär med tre fält för att beskriva:
1. En bra plats i byn
2. En dålig plats i byn
3. Övriga synpunkter på byn
Det är ganska enkla frågor som vi hoppas tar lagom mycket av din tid i anspråk.
Med dina och övriga bybors svar kan vi sammanställa ett underlag över vilka
platser ni värdesätter i byn och vad som skulle behöva förbättras. En plats kan
vara en gata, en lekplats, park, korsning, motionsrunda, Saxån, idrottsplatsen,
butiken etc. Vi har andra underlag, kartor, statistik och rapporter men där syns
inte vilka platser i byn som ni värderar.
Varje hushåll i Dösjebro får det här utskicket. Svaren är helt anonyma och kan
skickas tillbaka till oss med bifogat svarskuvert. Lägg det på brevlådan, portot är
betalt. Om ni är flera personer i ert hushåll, prata gärna om vad ni ska välja för
bra och dåliga platser. Det kan ju vara olika hur man ser på sin omgivning,
särskilt mellan unga och vuxna.
Vänd >>>
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Kävlinge kommun
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Fyll i och vik ihop, lägg i bifogat svarkuvert (inget frimärke behövs) och posta.
Tack för dina synpunkter!

Bra och dåligt i Dösjebro: resultatet av dialogprocessen
Grönområdena längs Saxån, samt butiken och bensinmacken, framhålls
som de största positiva kvaliteterna i Dösjebro. Saxå-området har många
facetter och tillåter olika former av rekreation, promenader, löprundor,
boule, grillning. För butiken och bensinmacken betonas att faktiskt kunna
göra sina inköp i byn igen, men i ännu större utsträckning att butiken är en
mötesplats och hur trevligt den är utformad, med bord och bänkar framför.
De andra positiva kvaliteterna som ofta återkommer i både formulärsvar
och på dialogmötet är tillgången till stationen, en bra och trygg förskola
och skola, samt aktiviteterna på idrottsplatsen. Formulärsvaren ger också
intryck av att många trivs bra i sin by.
De vanligaste dåliga aspekterna av byn rör trafiksäkerhet och mobilitet.
Oavsett hur invånarna försöker ta sig fram hållbart, med gång, cykel, eller
tågpendling, är det onödigt bökigt och farligt i trafiken. Många delar
åsikten att bilar kör för fort och för slarvigt på både Karabyvägen och på
Centralvägen. Karabyvägen har problem med nästan alla korsningar, både
för bilar och för gång- och cykeltrafikanter. Centralvägen har problem med
att alla trafikslag ska samsas på samma vägyta, där bilarna dominerar och
gör andra trafikslag osäkra.
Generellt föreslås trottoarer och cykelbanor, bättre och mer logiska (i förhållande till byns noder och flöden) övergångsställen och cykelövergångar,
samt nedklippta häckar. Bättre belysning vid vägar, korsningar och gångoch cykelbanor efterfrågas också ofta i samtalen.
Parkeringsplatser och parkeringsproblem är ett annat återkommande tema.
De flesta klagomålen rör parkeringssituationen vid idrottsplatsen, där
bilarna inte får plats och parkerar längs Björnstorpsvägen och i villaområdet
väster om vägen. Att stora bilar parkerar på Björnstorpsvägen gör den redan
osäkra trafiksituationen ännu värre, när barn ska försöka korsa vägen utan
att synas mellan bilarna. De alltid fulla pendlarparkeringarna vid stationen
är också ett problem som ofta togs upp. Även parkering och vändplats vid
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skolan nämndes som för liten och kaotisk när bilar och bussar ska trängas
där på morgonen.

För ny utbyggnad kom det många förslag på mer mångsidiga bostadstyper.
Det efterfrågades framförallt möjligheter för äldre som nu bor i villa att
kunna flytta till ett mindre boende inom orten. På så sätt kan flyttströmmar
komma igång. De konkreta förslagen var marklägenheter och 55+boende,
gärna som hyresrätter. Därutöver fanns det också förslag på radhus och
flerbostadshus, för en del gärna upp till fyra våningar. Inga förslag om villor
kom fram i någon av dialogerna!

Många har en önskan om att Dösjebro kopplas på det större nätverket
av cykelvägar och busslinjer, som länkar ihop kommunens mindre orter.
Oftast nämns cykelväg till Hofterup/Ålstorp, men nästan lika ofta förekommer önskan om cykelväg eller buss till Löddeköpinge. Att ta sig till Löddeköpinge och Hofterup framhålls som viktigt för ungdomarna; nu finns det
inget hållbart sätt att ta sig till vänner, fritidsgård, aktiviteter och utbud där.
Center Syd, köpcentrat som är kommunens de facto centrum, ligger bara 6
km fågelvägen från Dösjebro, men saknar bra förbindelser annat än för bil.
Att kunna fortsätta med cykel förbi Hofterup, vidare till Järavallen och till
badplatser på sommaren dyker också upp i svaren. Dösjebro är inte med på
sträckan för kommunens sommarbuss, som kopplar samman orterna inåt
landet med badplatserna, igen: det är svårt att ta sig hållbart till stranden på
sommaren.

Samtliga formulärsvar, samt kartorna och anteckningarna från dialogmötet
finns som bilagor till ortanalysen.

Även om Saxå-området jämte butiken är Dösjebros största positiva kvalitet,
tycker många att underhåll och röjning är undermålig och att nedfallna
träd, högt gräs och sly gör området mindre tillgängligt och njutbart än det
borde vara. Någon föreslog en elljusslinga i områdets, som knyter an till temat runt trafiksäkerheten: byn är dåligt upplyst. Försköningsparken nämns
parallellt också som en bortglömd resurs, som skulle må bra av bättre
underhåll, särskilt bänkar och en uppröjning av slyet som kantar den. Den
är också byns trygga pulkabacke, där man kan åka pulka utan att hamna på
en väg.
Invånarna tyckte at områdena söder och öster om orten lämpade sig bäst
för utbyggnad, med några som även ansåg att man kunde bygga ut norr om
stationen. Enstaka menade att skogsområdet väster om orten passade för
utbyggnad, medan andra menade att det var en dålig idé. De flesta ville bevara grönområdet runt vattendragen och skogen. Några ville inte alls bygga
ut byn, utan tyckte att den var bra som den är.
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Hur dialogmötet gick till

Tjänstepersoner som deltog
Tema: Bra o dåliga platser
Daniel Persson (arkitekt, extern konsult, projektledare för arbetet med
ortsanalysen)

Till en början var Folkets hus möblerat som ett auditorium och kommunens företrädare drog ordningen för kvällen och gav lite information om
processen för Dösjebros framtida utveckling. Vi presenterade kort vad
ortsanalysens gick ut på. Efter presentationen möblerades lokalen om till
fem större bord, som man kunde sitta kring och samtala. Två representanter
för kommunen var med vid varje bord. Kommunrepresentanterna hade alla
med sig varsitt tema, som diskuterades vid bordet i 10 minuter. Sen roterade kommunrepresentanterna, tills alla bord hade diskuterat alla teman. Vid
varje bord fanns kartor som man kunde anteckna, rita och sätta markeringar på, samt pennor och färgade lappar.

Tema: Trafik, trafiksäkerhet, hållbart resande, kollektivtrafik och parkering
Annette Bengtsson (trafikingenjör)
Johanna Kaaman (samhällsstrateg)
Tema: Föreningsliv och service
Lena Nilsson (fritids- och föreningssamordnare)
Mats Rosén (näringslivs- och turistchef)
Tema: Ån, grönska och rekreation
Matilda Gröön (miljö- och hälsoskyddsinspektör)
Camilla Persson (landskapsingenjör)

Kommunpolitiker som deltog
Pia Almström (M, kommunalråd, kommunstyrelsens presidie)
Catrin Tufvesson (S, kommunstyrelsens presidie)
Carina Ingelsson (L, kommunstyrelsens presidie)
Johan Ericsson (M, tekniska nämndens ordförande).
Thomas Lövskog (M, miljö- och byggnadsnämndens presidie)
Lennart Hansson (C, miljö- och byggnadsnämndens presidie)

Tema: Möjlig framtida utveckling av Dösjebro
Fredric Palm (strategisk planeringschef)
Lina Rosenstråle (samhällsbyggnadschef)
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Saxån
Meandrar genom byn, med blandad växtlighet längs hela loppet

Grön- & blåstruktur

Välabäcken
Meandrar genom byn, med blandad växtlighet längs hela loppet

Försköningsparken
Park med eftersatt underhåll
Uppväxta träd, få bänkar, kantas av sly
Ramshögsparken
Kontakt med landskapet åt söder
Lekplats och ättehög
Skogsområde
Drivs aktivt mot flerskiktad ädellövskog, där
yngre och äldre träd blandas
Naturområdet fortsätter i ett lätt uppbrutet stråk vidare mot sydväst, över Ålstorps
mosse, Saxtorpsskogen och Järavallen, ner
till havet.
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Granstugan
Park som främst nyttjas av Svenska kyrkans verksamhet, med uppväxta träd
Torräng
Restaurerades 2011 och slås på sensommaren varje år. Har även en lekplats.
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Åkroken
Blandade betesängar med buskage, träd och
rekreation
Byalaget har nyttjanderätt och ansvarar för
fåren som betar ängarna
Fortsätter på andra sidan kommungränsen,
men marken ägs av Kävlinge kommun

med byborna framhålls området som en av de största kvaliteterna i byn.
Det går stigar genom hela området, för promenader eller löprundor, det
finns bänkar, grillplats och boulebanor.

Naturområdet runt Saxån och Välabäcken, tillsammans med skogen
väster om byn, är en betydande resurs för byn och för den biologiska
mångfalden. Växtligheten dämpar västan- och nordanvinden och skyddar
mot den omgivande jordbruksslättens ibland barska klimat. På kartan ser
Dösjebro ut som en uteplats på en villatomt, med vindskydd i bistra vindriktningar och öppet mot södersolen. Naturområdet håller kvar den uppvärmda luften, men agerar också svalkande under gassande sommardagar,
när skuggan från träden skapar svalare luftmassor och parkbris. Vi har inte
gjort mätningar, men vi utgår från att Dösjebro har ett mildare mikroklimat
än det omkringliggande landskapet.

Under lång tid ansvarade byalaget för underhållet av stigarna längs Saxån,
men sedan ett par år är kommunen ansvarig. Byalaget har kvar nyttjanderätten till grönytorna och ängsmarkerna och har anlagt boulebanor och
grillplatser, samt ordnar aktiviteter i området. Byalaget ansvarar också för
fåren som betar ängarna, genom ett avtal med en fårabonde.
I det fullt uppodlade omgivande landskapet, som skapades under skiftena
och jordbrukets industrialiering de senaste seklerna, har många biotoper
blivit undanträngda. Vattendragen har under landskapets produktiva utveckling rätats ut och däckats över, våtmarker har dikats ut. Även Välabäcken
är uträtad innan den flyter in i Dösjebro, men väl inne i byn börjar den

Området runt vattendragen och skogen är allemansrättsligt tillgängliga,
vilket är en bristvara i det i övrigt fullt uppodlade omgivande landskapet.
Kävlinge är en av Sveriges kommuner med lägst andel allemansrättslig
mark, så ur ett kommunalt perspektiv är området än viktigare. I våra samtal
Åkroken

Välabäcken från bron vid Folkets hus, med skuggorna från två av ortsanalysens författare.
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meandra. De meandrande vattendragen ger tillsammans med den blandning
av buskmark, skog och betesäng som de flyter genom goda förutsättningar
för biologisk mångfald. Betesmarkerna gynnar pollinatörer och agerar spridningslänk för jordbrukslandskapets nyttoinsekter. Området har också en
hög kapacitet för flödesreglering och vattenrening, särskilt i jämförelse med
uträtade vattendrag som ligger dikt an odlingsmark, utan kantzoner.

Granstugan, spridda grönytor, samt de olika lekplatserna. Försköningsparken har gamla träd och skulle kunna tas bättre om hand, både som en
resurs för invånarna och som en förlängning av entrén till orten från stationen. Att ta bättre hand om Försköningsparken återkommer i våra samtal
med invånarna. I sin sänka är den också byns trygga pulkabacke, där barnen
inte riskerar att åka ut på en väg. Lekplatsen och grönytan vid Ramshögsvägen är viktig för att etablera utblickar och kontakt med landskapet söder
om byn, bort mot Karaby backar.

Förutom den variation som ges av vattendrag, betesmark och skog, finns
en torräng som restaurerades 2011. Den slås på sensommaren varje år. I
skogsområdet väster om byn arbetas det aktivt med att driva beståendet
mot ädellövskog och göra den flerskitad, där yngre och äldre träd blandas.
Det genomförs inga slutavverkningar i skogen.
Naturområdet ingår i riksintresset för naturvård N49, samt även till en
deil i riksintresse för kulturmiljövård M32. Se kartan under Formaliserade
värden. För att ytterligare formalisera naturområdets stora värden skulle det
kunna göras till ett naturreservat. Ett helhetsgrepp är då nödvändigt, med
en långsiktig underhållsplan och lösningar där rekreation och naturvärden
kan samexistera och stödja varandra. Särskilt gäller det att jämka intressena
av att både ha beteshagar och rekreationsområden. Det har också i samtal
med tjänstepersoner kommit upp idéer om att tillgängliggöra en längre del
av Saxåns lopp med en vandringsled från Dösjebro till Häljarp. Det skulle
vara en möjlighet till vandring från station till station och en fin dagsutflykt, också för besökare utifrån.

Torrängen

Naturområdet som startar i Dösjebro fortsätter i ett lätt uppbrutet stråk
vidare mot sydväst, över Ålstorps mosse, Saxtorpsskogen och Järavallen, ner
till havet. Hela det sammanhängande stråket delar många av kvaliteterna
som vi har beskrivit för området runt Saxån och Välabäcken, men utgör
också en sammanhängande spridningskorridor för olika arter. Järavallen och
havet är stora rekreativa resurser, som är tillgängliga med bil från Dösjebro.
Det saknas cykelvägar, bussförbindelse eller sommarbuss från Dösjebro.
Naturområdet med Saxån, Välabäcken och skogen dominerar Dösjebros
grön- och blåstruktur. Därutöver finns Försköningsparken, parken bakom
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Saxån

Försköningsparken
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Dösjebros tillväxt kom dock av sig och sedan
2010, då per
Kävlinges gällande
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översiktsplan antogs, har bara ett tiotal nya bostäder uppförts.

Bevarandevärda byggnader och strukturer

Redan innan Dösjebro var en ort, var den ett vägskäl i ett gammalt vägsystem, med en bro över Välabäcken. Dösjebro ligger i ett uråldrigt kulturlandskap, med mängder av lämningar och bronsåldershögar, där Karabybackarna i sydost är de mest iögonenfallande. Stenbron från 1770 som idag
binder samman byn med stationen är självklart bevarandevärd; det är från
broarna över Välabäcken som Dösjebro har fått sitt namn. Huvudvägarna
genom byn är också i det närmaste intakta från den äldsta tillgängliga kartan från 1820. Vägarnas struktur är bevarandevärd och har definierat ortens
sentida karaktär, samtidigt som de berättar platsens historia långt innan
dess.

Dösjebros olika utvecklingsperioder har lämnat tydliga strukturer och spår,
bokstavligt, efter sig. Bebyggelsen är oavsett epok tidstypisk och indelad i
tydliga kvarter. Det är viktigt att vårda strukturer och spår i byn och att lyfta fram dem, för att bevara byns historia och dess identitet och ge en känsla
av en egen plats, som motvikt till att vara en sovort för pendlande, utan
gemensam identitet. Det gamla stationssamhället är bevarandevärt, med
sina tegelbyggnader vända mot Centralvägen. Det är också byggnader som
är i bruk, som bebos och utvecklas, vilket sörjer för att byggnaderna kan
leva vidare. Det gamla järnväsgsspåret, som numera är växelvis gång- och
cykelväg, är också en struktur som bör bevaras för att begripliggöra byns
tillkomst och utveckling.

Att bevara, integrera och levandegöra Dösjebros olika strukturer och spår
är angeläget för en framtida utveckling av Dösjebro som en ort med egen
karaktär och identitet.

De uråldriga vägarna, här på en karta från 1820
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Det uråldriga vägsystemet korsas av järnvägen. Här uppstår Dösjebro, karta från 1910
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Centralvägen, med karaktäristisk skånsk tegelbebyggelse nära gatan.

Centralvägen mot andra hållet, med en av de gamla lanthandlarna till vänster och bebyggelse från 00-talet på det gamla spårområdet till höger.
Dösjebro gamla stationshus
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Förslag

Kombinerad pendlaroch IP-parkering

Ev. flytt av idrottsplatsen
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Kvartersgemensam yta
med odling, dagvatten,
växthus, verkstad?

Trottoarer (GC) på båda
sidor av 104:an samt
bättre övergångar

När väg 104 löper genom genom Häljarp och Flyinge får den en bymässig
karaktär och dessa båda orters vägrum bör utvärderas. Till skillnad från de
båda orterna, föreslår vi att trottoarer och kantsten börjar på bägge sidor
av vägen så snart byn börjar. Det blir ett sätt att tydligt annonsera att NU
börjar byn, för trafikanter, besökare och invånare: förändringen till ett humanare vägrum blir en entré till byn.

Dösjebro bör utvecklas så att den egna karaktären tillvaratas, byn hålls
samman, vägarna anpassas för gång- och cykeltrafik och grönområdet
bibehålls. Dösjebro är inbäddad i grönska i norr och väst, med stora värden
för rekreation och mikroklimat i byn. Dessutom har grönområdet betydande värden för biologisk mångfald, inklusive som spridningskorridor för
jordbrukets nyttoinsekter. I våra samtal med invånarna framhålls grönområdet av de flesta som den bästa platsen i Dösjebro. Grönområdet bör varsamt
utvecklas och dess rekreativa och övriga kvaliteter, status och skötsel formaliseras, eventuellt i form av ett naturreservat.

Beroende på de olika bredderna på vägarna kommer olika lösningar och
bredder på trottoarer att bli aktuella, men för en del sträckor är kombinerad
gång- och cykelbana möjlig.

Att hålla samman byn på samma sida av grönområdet, så att byn som
helhet har grönområdet som rygg, innebär också att inte bygga norr om
stationen. Byalaget bildades ur kampen för att Västkustbanan skulle dras
utanför byn. Resultatet blev att byn som den ser ut idag håller ihop och inte
är splittrad av dubbelspår och ljuddämpande plank. Bebyggelse norr om
byn skulle tydligt vara på ”fel sida spåret”.

1,5-3,5 m
Bef. småhus

Privat trädgård

Det som idag splittrar byn är istället vägarna. Karabyvägen (väg 104) och
Björnstorpsvägen delar in byn i en nordlig, en sydvästlig och en sydostlig
Sektion vid bef. bebyggelse,
Småhus 1:400
Privat trädgård
Bef. småhus
Privat trädgård
del. Varje del har varsin av byns viktigaste noder: stationen, skolan och
idrottsplatsen. De båda vägarna har vägrum som landsvägar och bara undantagsvis gång- och cykelbanor. Oaktsam körning och höga hastigheter är
vardagsmat för byborna.
Sektion vid bef. bebyggelse, 1:400
Karabyvägen och Björnstorpsvägen bör få tydliga trottoarer och kantsten,
som gör de till sammahållande istället för splittrande rum för byn. Vägrummet bör vara en bys vägrum och inte en landsvägs. Trafiken beter sig på det
sätt som vägrummet dikterar och oavsett skyltning uppmanar en landsväg
trafikanter att köra som på en landsväg. Med ett bymässigt vägrum kommer
hastigheterna att sjunka och uppmärksamheten att öka bland trafikanterna.
Trottoarer, sänkta hastigheter och mer uppmärksamma trafikanter ökar
möjligheterna att röra sig tryggt och hållbart inom byn.
Privat trädgård
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Radhus eller småhus
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Föreslagen sektion Karabyvägen (104) väster om Björnstorpsvägen,1:250.
Tydlig kantsten, gång- och cykelmöjlighet: ett bymässigt vägrum.
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Förgårdsmark
Föreslagen sektion Karabyvägen (104) öster om Björnstorpsvägen,1:250.
Tydlig kantsten, gång- och cykelmöjlighet: ett bymässigt vägrum.
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Samma principer om ett vägrum med trottoarer, kantsten och en tydlig
entré till byn gäller för Annelövsvägen.

Centralvägen har andra trafikproblem. Det är byns gamla huvudgata, där
den största strömmen av människor rör sig på väg till och från stationen
på morgonen och kvällen. Alla trafikslag samsas på samma yta, utan vare
sig trottoar, cykelbana eller kantsten. Även här berättar byborna om höga
hastigheter och oaktsam körning. Vägen är smal och det är svårt att på ett
vettigt sätt få in trottoarer och/eller cykelbana. Vi föreslår att i dialog med
byborna testa hastighetssänkande åtgärder, som exempelvis planteringskärl
i vägrummet, och utvärdera om det skapar en bättre trafikmiljö. Centralvägen har redan idag karaktären av en gångfartsgata, men bilarna tar över
vägrummet.

Det finns ytterligare en entré till byn: stationen. Fördjupande studier och
ett mer detaljerat utrednings- och skissarbete behövs, men vi föreslår ett
helhetsgrepp på stationsområdet, över stenbron till Försköningsparken, där
historien om byns anor berättas och där grönskan hålls ihop och förädlas
som ett parkstråk.
Ramperna på stationsområdet saknar vilplan och tar onödigt med plats i
anspråk. Ett mer tillgängligt stationsområde med hissar och möjligtvis mer
effektiva ramper med vilplan, skulle även kunna frigöra parkeringsplatser på
norra sidan av stationen.

Gång- och cykelbanan till stationen börjar i kröken där Annelövsvägen går
över till Centralvägen, mitt emot Försköningsparken. Hastighetssänkande
åtgärder bör starta på Annelövsvägen, där Försköningsparken börjar. Åtgärderna kan gestaltas tillsammans med omgestaltningen av stationen-stenbron-Försköningsparken.

Småhus
Bef. småhus

Privat trädgård
Privat trädgård

Sektion vid Centralvägen, 1:400
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Körbana
Körbana

Privat trädgård
Privat trädgård

Småhus
Bef. småhus

Föreslagen sektion Centralvägen,1:250.
Hastighetssänkande åtgärder, som exempelvis planteringskärl i
vägrummet, placeras ut och utvärderas i dialog med byborna.

Denns bild är nu 1:400 i Illustrator, men skalas upp till 1:250 i rapprten.

Det fattas variation av bostadstyper i Dösjebro, där enfamiljshus dominerar kraftigt. Det gör det svårt att bo kvar i byn under livets alla skeden. I
samtalen med invånarna efterfrågades också möjligheter för äldre vars barn
har flyttat ut, att ha möjlighet att flytta till ett mindre beonde, men ändå bo
kvar på orten. Då kan flyttkedjor sättas igång inom byn, samtidigt som det
sociala kittet bibehålls. Dessutom fattas boende för unga vuxna och för de
som av andra anledningar inte söker efter ett enfamiljshus. Radhus, flerbostadshus och hyresrätter efterfrågades av byborna.

Smala radhus, 2 våningar

Smala
Smala radhus,
radhus,Förgårdsmark
22 vån.
vån. med tydlig kant

parkering
Förgårdsmark
Förgårdsmark med
med tydlig
tydligGemensam
kant
kant
Möjlighet till bokaler i bottenvåning
Gemensam
Gemensam parkering
parkering
Möjlighet
Möjlighet till
till bokaler
bokaler ii bottenvåning
bottenvåning

Den fortsatta utvecklingen av Dösjebro bör även inkludera nya enfamiljshus, men vi har specifikt tittat på andra typer av bostäder, som skulle kunna
komplettera de befintliga bostadstyperna. Vi har tagit fasta på den lätta
stadsmässighet som byn ibland visar upp och strävar efter typer som kan
förstärka den. Typerna har alla kontakt med gaturummet och möjlighet till
marklägenheter. En del har möjligheter till lokal eller kombinerad lokal och
bostad (bokal). Det är viktigt för byns karaktär att det är möjligt att utveckla och driva en verksamhet i sin by.

Smala radhus, 3 våningar

Smala
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radhus,Förgårdsmark
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Plats för gående och
cyklande saknas

Litet flerbostadshus, 4 våningar

Mindre lägenheter, t ex ungdoms/studentlägenheter
Mindre
Mindre lägenheter,
lägenheter,
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Stadsvilla, 2-3 våningar
Stadsvilla,
Stadsvilla, 2-3
2-3 vån.
vån.
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Våra förslag till utbyggnad tar fasta på den befintliga strukturen av vägar
och kvarter. I motsats till många av de tidigare utbyggnadsfaserna, strävar
vårt förslag efter öppna anslutningar och möjligheter till fortsatt utbyggnad.
Kvarteren är tydliga.

teren med öppna anslutningar fler möjligheter till axlar med visuell kontakt
med kulturlandskapet.
I senare faser fortsätter Dösjebro att byggas ut åt söder och öster och fyller
ut den obebyggda mark som finns innanför naturområdena och Krångeltoftavägen. Annelövsvägen omgestaltas också, med kantsten, trottoar och
gång- och cykelbana. Exakt hur Dösjebros gräns åt sydost ska se ut måste
studeras noggrannare och vara föremål för förhandling med andra myndigheter. Särskilt gäller det hur gränsen mot Karaby backar ska utformas.
Sydöstra delen av Dösjebro omfattas av två riksintressen, ett för kulturmiljö
och ett för naturmiljö. Se kartan under Formaliserade värden.

Den allra första prioriteten i utbyggnaden bör vara att omsorgsfullt förtäta
i anslutning till det gamla stationssamhället. Där kan bostadshus i en tätare
struktur och med tillgängliga marklägenheter både förstärka byns karaktär
och bibehålla de invånare som vill lämna sina enfamiljshus. Riktningarna från
den gamla järnvägssträckningen bevaras och ger form tlll de nya kvarteren.
Därefter bör de första kvarteren söder om Karabyvägen uppföras, samtidigt
som Karabyvägen görs om till en bygata med kantsten, trottoarer, gång- och
cykelbana. Parken vid Ramshög öppnar upp mot landskapet och vidareutvecklas som en park-kil med rekreationspark. Överlag ger även de nya kvar-

I ett längre perspektiv har vi tittat på två förslag för att flytta idrottsplatsen.
De är baserade på olika resonemang och förtjänar ytterligare konsekvensanalys; förslagen kommer ur dagens situation och den kan som bekant förAndra fasen av utbyggnad; gör om Karabyvägen och uppför kvarter med bystruktur.

Första fasen av utbyggnad; omsorgfull förtätning.
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ändras. Idrottsplatsen kan såklart också ligga kvar på samma plats som nu
och fortsätta bidra med trafik till butiken och folkliv i södra delen av byn.

B) Idrottplatsen flyttas österut mot Karaby backar. Utbyggnad av bostäder
i byns sydöstra hörn kan ha en negativ inverkan på Karaby backar, då nya
kvarter kommer att krypa en bit upp i sluttningarna mot backarna. Backarna kommer att mista en del av sin kraft, både som de upplevs från byn och
från det omgivande landskapet.

A) Idrottsplatsen flyttas till norr om stationen. Idag har både idrottsplatsen
och stationen parkeringsproblem. Istället för att expandera två parkeringar
på bekostnad av resten av byns utveckling, skulle tågresenärer kunna nyttja
samma parkering på vardagar dagtid, som fotbollsföreningens medlemmar
nyttjar på kväller och helger.

Idrottsplatsen är platt och låter backarna resa sig fritt i landskapet. Samtidigt tillåter placeringen utblickar mot backarna inifrån byn, inte minst i
förlängningen av den gröna kilen. Idrottsplatsen får en fond som är identitetsskapande och väl spelar samman med fotbollsföreningens roll i byn.

Placeringen ger ett incitament till kollektivtrafikresor till matcher, både
för Dösjöbro IF och för motståndarlagem. Samtidigt annonseras klubben
och byn för förbipasserande tågresenärer. Idrottsplatsen hamnar också mitt
emellan Annelöv och Dösjebro och blir som en utsträckt hand för att binda
ihop byarnas utveckling igen.

Fas 3A. Idrottsplatsen flyttas till norr om stationen, fler kvarter med bystruktur anläggs.

Fas 3B. Kilen öppnar upp sig mot Karaby backar, som blir fond till idrottsplatsen.
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Samtidigt som utbyggnaden av Dösjebro, bör nya cykelbanor till omkringliggande orter anläggas och de befintliga utvecklas. Under samtalen med
byborna har det framkommit missnöje med att cykelvägen till Kävlinge
inte är asfalterad. De många grindarna vid vägkorsningarna är också i vägen
för större cykeltyper, som lådcyklar. Den viktigaste förutsättningen för mer
hållbart resande i Dösjebro är att få ordning på trafiksystemet i byn, men
därefter är det viktigt för bygden att kunna cykla till stationen och för byborna viktigt att kunna cykla till bygdens andra orter.

Dösjebro är en by med egen karaktär. Att bygga vidare på karaktären och
erbjuda en bra livsmiljö för invånarna bör prioriteras, när olika möjlighter
för ortens fortsatta utveckling diskuteras och beslutas om. En ort med en
pendlingsstation kan utarmas i sin egna karaktär och sluta som en sovort;
en satellit i beroende till storstäderna. Dösjebro har goda förutsättningar att
utvecklas på sina egna villkor och samtidigt ha storstädernas dynamik lätt
tillgänglig. Dösjebro är intressant placerad i historien, i infrastrukturen, i
landskapet och i regionen.

Utbyggnaden av Dösjebro ger underlag för nya medlammar till föreningarna och kunder till butiken. I samband med skolans eventuella tillbyggnad,
bör höjd tas för ett ökat antal elever. Det kanske också blir aktuellt med en
högre nivå av samhällelig service, som en återetablerad bibliotektsfilial eller
en fritidsgård. Just tonåringars liv och möjligheter i Dösjebro bör studeras
noggrannare.
Idrottsplatsen med Karaby backar som fond.

Grindar vid gång- och cykelkorsning över Karabyvägen vid Idrottsplatsen. Dösjebros enda trafikljus.
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Utblick från Vashögsvägen i södra delen av byn, ut mot landskapet och Karaby backar.
Bebyggelse från 00- och 10-tal.

Utblick mot landskapet i östra delen av byn. Bebyggelse från 70-tal.
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Formaliserade värden
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Fornlämning
Riksintresse för kulturmiljövård,
Norrvidinge-Södervidinge, Dagstorp,
Södervidinge, Västra Karaby (M32)
Riksintresse för naturvård,
Saxån-Braån (N49) samt Västra KarabyDagstorps backar-Dagstorps mosse (N50)
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Mark ägd av Kävlinge kommun, även
på andra sidan kommungränsen till
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Källor & underlag
Kävlinge kommun, Kävlinge översiktsplan ÖP 2010, 2010
Kävlinge kommun, Trafikstrategi för Kävlinge kommun, 2017
Statisticon, Befolkningsprognos 2016-2021 Kävlinge kommun, 2016

Otryckta källor
Intervjuer och samtal med företrädare för Dösjebros föreningar, vilka sammanfattas i avsnittet Föreningar & samfund.
Intervjuer och samtal med företrädare för näringsidkare, arbetsplatser och
serviceinrättningar i Dösjebro, vilka sammanfattas i avsnittet Service, arbetsplatser & verksamheter.
Intervjuer och samtal med invånare i Dösjebro.
Samtliga intervjuer och samtal ägde rum maj-september 2018.

Kartor & statistik
Vattenatlas: https://vattenatlas.se/
Riksantikvarieämbetet, Fornsök: https://www.raa.se/hitta-information/
fornsok/
Trafikverket, Nationell vägdatabas: https://nvdb2012.trafikverket.se/
Sweco, Resvaneundersökning i Skåne 2013, 2014. Statistik tillgänglig genom https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane-2013/

Dialogmöte mellan politiker, tjänstepersoner och invånarna i Dösjebro.
Sammanfattning av dialogmötet finns i avsnittet Dialog.
Dialogmötet hölls 11 oktober 2018. Anteckningar och kartor från dialogmötet finns som bilagor till ortsanalysen.

Den mesta statistik bidrog Kävlinge kommuns statistikkontor med och
primärt kartmaterial och ortofoto kom från kommunens GIS-avdelning.
Inventering av var de som parkerar på Dösjebro station bor, gjordes av Trivector inom ramen för ett annat uppdrag. Postnummer till medlemmarna
av Dösjebro IF tillhandhölls av klubben, helt anonymiserat.

Formulärsvar från Dösjebros hushåll. Sammanfattning av svaren finns i
avsnittet Dialog. Formuläret gick ut till samtliga hushåll 27 september 2018
och svaren kom in fram till mitten av oktober. Samtliga formulärsvar finns
anonymiserade som bilaga till ortsanalysen.
Tryckta källor
Borg, Henrik, Bland tobak och textil i Dösjebro, 2008
Ekologigruppen, Ekosystemtjänster i Kävlinge kommun, 2017
Ekologigruppen, Grön infrastruktur i Kävlinge kommun, 2017
Ekologigruppen, Natur- och grönstrukturinventering, 2009
Kävlinge kommun, Bostadsstrategi - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Kävlinge kommun 2017-2025, 2017
Kävlinge kommun, Cykelvägsplan – Kävlinge kommun, 2017
Kävlinge kommun, Fördjupad översiktsplan för Dösjebro, 2003
Kävlinge kommun, Förtätningstrategi - Verktyg för värdeskapande stadsutveckling, 2017
Kävlinge kommun, Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun (ej antaget), 2012

Övriga källor
Saxån-Braåns Vattenråd, http://saxan-braan.se/, särskilt foldern Naturområdet Dösjebro
Trygghetsvandringar, initierade av Kävlinge kommun 2018
Dösjebro byalags yttrande till Trafikstrategi för Kävlinge kommun 2017
Dösjebro byalags utvecklingsförslag, 12 punkter för framtidens Dösjebro 2017
Föreningars hemsidor finns i avsnittet Föreningar & samfund.
Hemsidor för näringsidkare, arbetsplatser och serviceinrättningar i Dösjebro finns i avsnittet Service, arbetsplatser & verksamheter.
Tidningsartiklar där Dösjebro omnämns de senaste tio åren i Lokaltidningen, Sydsvenskan och Skånskan
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För att spegla ortsanalysen i andra värderingar, arbetsmetoder och idéer,
rekommenderas särskilt den nu avaktualiserade Fördjupad översiktsplan
för Dösjebro från 2003. I vissa delar överlappar den med våra analyser och
slutsatser, i andra avseenden avviker den. Den fördjupade översiktsplanen
innehåller bland annat ett förslag om att bygga vidare Dösjebro i riktning
mot Annelöv, samt en mer utförlig genomgång av byns historia.
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