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BARA BACKAR
Barapartiet stödjer de invändningar som 
fi nns mot detaljplansförslaget på Bara 
Backar gällande de riskerade
naturvärdena kring dödisgropen.
Detta har vi hittills gjort genom dialog med 
Henrik Nordholm och stöttat honom med 
kontakter inom kommunen.
Vi har även ifrågasatt förslaget i Bygg och 
miljönämnden. 
Vi kommer att fortsätta att bevaka denna 
fråga när den nu är under ytterligare
utredning med avseende på de identifi erade 
naturvärdena och när den igen kommer upp 
till beslut.
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BARAPARTIETS SENASTE TILLSKOTT
Mitt namn är Jan-Olof Nilsson, 56 år, och Klågerupsbo sedan 18 år. Mina rötter är i 
Malmö, där jag på 80-talet var politiskt aktiv.
Sedan fyra år driver jag taxibolag tillsammans med min bror i kommunens norra delar.
Sedan 14 årsåldern har jag engagerat mig i ungdomar, både som tränare och
styrelsemedlem inom brottningen. Under 12 år har jag varit ordförande i
Nattvandrarna i Klågerup. Arbetet i Klågerup har gjort oss kända i hela Sverige inom 
Nattvandringen. Detta  har lett till att jag numera även arbetar som coach i
Nattvandring.nu. Vi premierats av bl.a. från FN, Civilförsvaret och Lions.
Jag har även blivit vald till årets föreningsledare i Svedala.
Politiken trodde jag att jag hade slutat med för gott, men blev väldigt nyfi ken på 
Barapartiet, så det var inte svårt att engagera. Jag har dessutom hamnat helt rätt som 
ersättare i Kultur och fritidsnämnden.
Jag anser att jag bor i en idyll, samt att Svedala är en mycket välskött kommun, men 
eftersom våra barn är vår framtid fi nns det all anledning att fortsätta att se till deras 
bästa.
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PUDE SJÖ 
Barapartiet har arbetat för att kommunen ska  köpa
Pude badsjö, och rusta upp den ordentligt.
Detta har nu skett, och det har blivit en betydlig förbättring. 
Bla har vattnet blivit mycket klarare, samt det har kommit 
upp nya bryggor och trappor.
Det fi nns numera möjlighet att byta om ostört, dessutom fi nns 
det en Bajamaja.
Parkeringen har visserligen blivit liten, men det är inget större 
gångavstånd till kyrkans parkering.
Tyvärr har det blivit en del vandalisering av bland
annat grillplatsen och toaletten.
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BARA CENTRUM
Som alla vet så är det Peab som äger marken och 
har exploateringsavtalet kring Bara centrum.
Torget och biblioteket är nu på plats och
diskussioner om centrumbyggnaden tagits upp 
pga initiativ av Ica. 
Barapartiet bevakar alla olika frågeställningar 
som kommer upp i samband med detta i alla 
kommunala forum där vi är representerade så 
att detta blir klart så fort som möjligt.
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”DUNKERSKA”
I KLÅGERUP
Även i Klågerup har konjunkturen stoppat nybyggnationen. Detta har 
ställt till problem för de, som köpt och fl yttat in på Jacob Hanssons väg, 
Mårten Bengtssons väg och Anders Pålssons väg. Vi, i Barapartiet har 
försökt vara behjälpliga och stött på kommunen för att få tjänstemännen 
att tillsammans med exploatören snygga upp området.  Exploatören och 
tjänstemän från kommunen har nu träffats och gått igenom
exploateringsavtalet punkt för punkt, De har gjort vissa
överenskommelser gällande asfaltering, ogräsbekämpning, snöröjning och 
belysning.
Den utlovade lekplatsen har i sommar iordningsställts. 
Det är först när området är utbyggt i sin helhet, som skötseln tas över av 
kommunen.
Vi hoppas nu att dessa möten mellan exploatören och ”kommunen” kan 
fortsätta och att överenskommelser görs, så att de boende blir nöjda.
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INFORMATION OM ENKÄT – NYA HASTIGHETS-
BEGRÄNSNINGAR BARA, KLÅGERUP
Den 15 november 2015, på Tekniska nämndens möte, 
redovisade tillförordnad gatuchef, Johanna Andersson, 
utfallet av enkäten, som genomfördes efter de ändrade 
hastighetsbegränsningarna i Bara och Klågerup.
Det togs, tyvärr, inget beslut eftersom nämndens ansåg att för 
få medborgare hade svarat på enkäten.

Det kom in 133 svar gällande Bara, 163 gällande Klågerup 
och 11 gällande Holmeja. Vissa av ändringarna är
medborgarna mycket negativa till. Barapartiet bevakar frågan 
för att få till stånd en ändring på de kritiserade ställena.
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BaraNytt , Birgitt a och CarinHEMTJÄNSTLOKAL I BARA
Barapartiet har motionerat/krävt, att det i samband med 
utbyggnaden av Bara, ska skapas en hemtjänstlokal i 
centrum av bara. Detta för att öka servicen och minska 
inställelsetider i norra kommundelen.  
Det är beslutat att en sådan lokal ska ordnas.

Äldreomsorgschefen, Maria Danielsson, säger ” Vi söker med 
ljus och lykta efter en hemtjänstlokal i Bara centrum, 
förhoppningsvis kommer vi ha en hemtjänstlokal i Bara under 
2016.”
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Utrotningshotad 
Törnskata  som 
häckar i Bara.


