
ETT LEVANDE CENTRUM
VISION 2030 



Styrgrupp: Kommunstyrelsens ledningsutskott

Arbetsgrupp: Fd verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen, 
Fd tf samhällsbyggnadschef Arne Bertilsson, exploateringsingenjör Odd-Björn 
Aasvold, samhällsutvecklare Karin Larsson, enhetschef för mark och  
exploatering Johan Persson, turismstrateg Anna Nordstrand, planarkitekt Kettil 
Svensson, samhällsplanerare Ebba Blomstrand, landskapsarkitekt Ulrika Thulin, 
trafik och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef Mathias 
Karlsson. 

Text och bilder: Ulrika Thulin, Ebba Blomstrand och Kettil Svensson.

Kartor, illustrationer och planer: Ulrika Thulin och Kettil Svensson.

Besöksadress: Västra Storgatan 35, Osby.

Postadress: Samhällsbyggnad, 283 80 Osby.

Webbsida: www.osby.se.

Epost: Samhallsbyggnad@osby.se.

Beslutsdatum: 2018-06-18 



OSBY CENTRUM I FÖRÄNDRING
För en levande ort nära naturen

DETTA ÄR STARTSKOTTET FÖR ATT SKAPA ETT 
LEVANDE CENTRUM I OSBY TILLSAMMANS

  INNEHÅLL OCH INLEDNING                                                2-4

  Vision och mål för Centrum              3
  Översiktskarta och nyckelplatser                        4

  STRATEGIER OCH MÅLGRUPP                                                5-8

  Strategier och arbetsprocess              5 
  Målgrupper                6
  Osbys medborgare               7
  Tyck till om centrum!                               8

  FÖRBÄTTRINGSSTRATEGIER                                     9-18 

  Bebyggelse och grönstruktur             11
  Infrastruktur och trafik                    13
  Offentliga platser - Service och fritid           15
  Gestaltning och utformning            17

  PLANFÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN     19-28

  Torget               21
  Västra Storgatan             23
  Stationsområdet             25
  Södra Porten              27
  
  ÅTGÄRDSLISTA OCH GENOMFÖRANDE    29-34

  BILAGA        35-39

2



VÅR VISION FÖR 
OSBY CENTRUM
ETT LEVANDE CENTRUM NATURLIGT NÄRA

Vår vision är att Osby centrum ska 
vara en levande plats där livskvaliteten 
placeras främst. Centrum präglas av 
kreativitet som erbjuder ett levande 
centrumklimat med utrymme för 
spontanitet. God samverkan är 
nyckeln till ett lyckat centrumarbete 
och inbjuder medborgarna till 
inflytande och egna initiativ. Att skapa 
ett levande centrum är en pågående 
process och fortlöper med dig. 

Syftet är att göra Osby centrum till en mer 
attraktiv och trivsam plats i samverkan med 
dess invånare. Planen redovisar åtgärder för 
hur det går att skapa en mer sammanhållen 
och tätare centralort där vi tar vara på de 
kvaliteter som finns. Planen syftar till att 
inspirera och ange en långsiktig vision över 
hur Osby centrum bör lyftas fram,  
utvecklas och bevaras.

Utmaningar - En ny tid med ny identitet
Utvecklingen med ett stagnerande centrum 
hänger samman med en allt större 
arbetsmarknadsregion och människors 
förändrade livsmönster. Detta har gjort att 
centrum idag ser ganska folktomt och 
monotont ut. I Osby finns en historia med 
ett utvecklat företagsklimat, men när Brios 
fabriksverksamhet har lagts ner behövs det 
en ny stark identitet att förhålla sig till.

På spåret och naturligt nära 
Med utgångspunkt i Det öppna Skåne 2030 
ska Osby kommun stärka sin roll i det  
flerkärniga Skåne genom att bevara och 
utveckla det unika i kommunen utifrån  
visionen På spåret och naturligt nära.  
För Osby centrum ligger fokus på att ta 
tillvara på läget längs Södra Stambanan med 
närhet till nordöstra Skånes tillväxtmotor,  
Hässleholm-Kristianstad men även 
Malmö-Lund, Älmhult och Köpenhamn. 
Naturligt nära innebär att ta tillvara på den 
tillgängliga och vackra naturen som omger 
orten med Osbysjön i centrum. Det beskriver 
även en väl sammanhållen ort med närhet till 
det mesta då ingen punkt ligger längre än 2,5 
km från järnvägsstationen.

”Osby centrum har förutsättningar att  
utveckla en unik identitet med ett läge 

naturligt nära Osbysjön”

Utvecklingen av centrum ska ske inom 
befintlig struktur och ske genom effektiv och 
hållbar markanvändning. Syftet är att skapa 
attraktiva och trivsamma miljöer utifrån den 
mänskliga skalan och samtidigt stärka 
platsidentiteten genom att låta närheten 
mellan naturen och centrum genomsyra det 
fortsatta centrumarbetet och marknadsföring 
av orten.

Osby centrum har fantastiska förutsättningar 
att blomma upp och få ett mer levande 
centrum. Ledorden i utvecklingsarbetet är att 
ta vara på Osbysjön och vårt unika
strategiska läge. 

Varför behövs en vision för centrum?
Osby kommuns tidigare centrumplan  
antogs 1988 och dess åtgärdsförslag är till 
stora delar genomförda. Sedan dess har  
förutsättningar, behov och planeringsideal 
förändrats vilket aktualiserar behovet av en 
ny centrumplan. Detta dokument ersätter  
tidigare plan för Osby centrum. 
Centrumplanen avser en fördjupad plan över 
hur centrummiljön bör utvecklas och  
förbättras. Visionsdokumentet är inte 
juridiskt bindande utan ska fungera som 
ett vägledande dokument i kommunens 
framtida arbete vid bland annat upprättandet 
av nya detaljplaner, bygglovsgivning 
samt utformning av offentliga platser. 
Dokumentet syftar till att inspirera och ta ut 
riktning för fortsatt planarbete. I arbetet med 
dokumentet har det lagts stor vikt vid dialog 
med medborgare, men främst näringslivet. 
Avsikten är att göra Osby centralort till 
en mer livfull och grön plats för att möta 
medborgarnas behov av ett levande centrum. 
Tillsammans med dig skapar vi ett levande 
centrum i Osby. Från vision till verklighet!

Osby centrum ska vara en 
trivsam och levande plats där 
alla känner sig trygga.

Trafikmiljön ska vara säker 
och tillgänglighet för 
gående och cyklister. 

Antalet bostäder i centrum 
ska öka.
 
Handeln behöver stärkas och 
utvecklas i centrum. Det ska 
finnas ett blandat utbud av 
service och handel.

Det ska skapas fler 
attraktiva möteplatser som 
ger förutsättningar till 
spontana möten.

Invånarna ska uppmuntras till 
ett friskare liv genom motion 
och aktiviteter.

Kopplingen mellan centrum 

och Osbysjön ska förstärkas.

MÅL FÖR CENTRUM:
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1. TORGET

2. VÄSTRA STORGATAN

3. SÖDRA PORTEN

4. STATIONSOMRÅDET

I centrumplanen lyfts fyra nyckelplatser 
av särskild betydelse fram för Osbys 
framtida centrumplanering.  
Torget är centrums mittpunkt och har 
stor potential att utvecklas till en viktig 
mötesplats. I dag finns det brist på 
lämplig möblering och aktivitet för att 
torget ska upplevas som levande.

Västra Storgatan är huvudgatan som 
löper genom västra delen av centrum. 
Här samsas idag tung trafik med 
cyklister och gående om gaturummet. 
Vägen behöver omstruktureras och 
göras mer trivsam och framförallt säker 
ur trafiksynpunkt. 

Södra Porten-området består idag 
bland annat av Briohuset, Lekoseum 
och en större yta som används till 
parkering. Området ligger centralt 
och det finns stor potential till 
utveckling och att skapa en bättre 
markanvändning.

Intill järnvägen som löper genom orten 
ligger ett utbrett stationsområde. 
Platsen bör rustas upp med trivsam 
möblering och grönska för att 
uppmuntra till kollektivt åkande. 
Passagerna över och under järnvägen 
behöver göras mer tillgängliga och 
trygga för ett mer sammanhängande 
centrum.



STRATEGIER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
OCH ARBETSPROCESS
DESSA GRUNDLÄGGANDE STRATEGIER ÄR VÄGLEDANDE I DET  
FORTLÖPANDE CENTRUMARBETE ENLIGT PROCESSMALLEN

ETT ATTRAKTIVT CENTRUM
Genom ökad grönska, kompletterande belysning och ny 
möblering skapas ett trivsammare centrum. Det ska kännas 
tryggt och enkelt att ta sig runt till fots och med cykel. Fler 
mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas i centrum för 
alla åldrar. Låt föreningslivet och medborgarengagemanget 
ta plats i centrum! Öppna upp för spontanitet och positiv 
förändring. 

CENTRUM - NATURLIGT NÄRA
Låt centrum möta vattnet och naturen genom tydligare 
kopplingar. Osbysjön blir en viktig del i centrums nya 
platsidentitet och varumärke. Närheten till naturen bör 
framhållas i både gestaltning, skyltning och i marknadsföring. 
Det ska vara enkelt att ta sig runt till fots och med cykel 
runt sjön och det ska erbjudas rikligt med mötesplatser i 
anknytning. 

SAMVERKAN TILLSAMMANS
Arbetet för ett levande och trivsamt centrum är en 
ständigt pågående process som innebär engagemang och 
samarbetsvilja från medborgarna, näringsliv och kommunen. 
Tillsammans är det möjligt!

VISION
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VUXNA (25-64år)
På de offentliga platserna ska alla vara välkomna och kunna 
trivas. Att kunna erbjuda ett varierat utbud av motion och 
fritidsaktiviteter är viktigt för människors välbefinnande och 
för stadens liv och rörelse. Generellt sett gäller det att skapa 
trivsamma platser genom god möblering med sittplatser,  
belysning och soptunnor samt rikligt med grönska och konst 
som smyckar platserna. Mötesplatserna i centrum bör ses över 
så att de är välkomnande och stimulerar möten året runt,  
sommar så väl som vintertid. Det är även viktigt att se till att 
de offentliga platserna inte upplevs som exkluderande för 
vissa grupper av människor. 

UNGDOMAR (16-24 år)
Ungdomar och unga vuxna ställer särskilda krav på  
centrummiljön. Rikligt med grupperade sittplatser, aktiviteter 
och Wifi-uppkoppling kan förbättra den fysiska miljön.  
Alla ska känna sig delaktig i sin ort och att möjlighet finns att 
ta plats. Det är främst ungdomar som har behov av  
fritidsplatser då de har behov av att integreras i samhället 
utanför hemmet. Det är viktigt att skapa en miljö som 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och användning av platsen. 
Bland de mest populära fritidsplatserna i centrum är 
biblioteket, fritidsgården och medborgarhuset Borgen. 
Centrumplanen ger utrymme till att utveckla fler 
fritidsaktiviteter och uppmuntra till fysisk aktivitet. Den 
nyetablerade skateparken vid Sjöängen är ett steg mot ett 
aktivare centrum med liv och rörelse.

ÄLDRE (65+)
För att äldre människor ska känna sig trygga och bekväma 
krävs det tydliga siktlinjer och gott om sittplatser inom  
synhåll. Vissa platser i centrum kan upplevas som  
svåråtkomliga genom hinder, så som höga kanter, trappor 
utan ramp och smala eller osäkra passager. Det är viktigt att 
tillgängligheten är god för samtliga medborgare med breda 
passager och lämpligt markunderlag. Därför bör flera platser i 
centrum kompletteras med ramper och räcken.  
Alla offentliga platser och serviceutbud ska vara fullt  
tillgängliga för alla medborgare. Aktiviteter som boule,  
schack och musik kan skapa förutsättningar för en ökad  
närvaro och därmed levandegöra centrum.

BARN (0-15 år)
Barns möjlighet till lek och kreativitet ska integreras i  
ortens miljö. Centrum ska stimulera lek, rörelse och fantasi.  
Det ska erbjudas miljöer både för uppstyrda aktiviteter men 
även naturliga orörda miljöer behövs för att uppmuntra till  
friare aktiviteter. Vid planering av lämpliga miljöer för barn är 
det viktigt att ta hänsyn till en rad säkerhetsåtgärder från trafik 
och fallskador för att de ska känna sig trygga. 
Sammanhängande gång- och cykelstråk skapar goda 
möjligheter för barn att på egen hand ta sig till skola, kompisar 
och fritidsaktiviteter. Det innebär inte bara säkerhet utan också 
trygghet som är en viktig faktor, både för barnen själva men 
också för barnens föräldrar. Att utgå från ett barnperspektiv 
syftar till att tillgodose barnens behov och se till att barnens 
rättigheter tas tillvara.

65+
25%

0-15
18%

25-64
47%

16-24 
10%

MÅLGRUPPER I ARBETET
För att göra Osby centrum trivsamt för samtliga målgrupper gäller det att 
uppmärksamma och anpassa planeringen efter de olika behov som olika  
generationer har på den fysiska miljön. Diagrammet visar procentuell  
åldersuppdelning av de 13 031 personer som bor i kommunen, år 2016  
(SCB, 2016).
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TILLSAMMANS MED 
OSBYS MEDBORGARE
MEDBORGARDIALOG OCH ENGAGEMANG I
SAMVERKAN FÖR ETT LEVANDE CENTRUM

MEDBORGARNAS FÖRSLAG

• Gör ett grönare och mer

   trivsamt torg.

• Skapa förbindelse 

   över järnvägen.

• Utökad handel med fler affärer      

   och restauranger.

• Mer träd, blommor och buskar.

• Långsammare/mindre trafik 

• Fler parkeringsplatser.

• Fler mötesplatser och 

   sociala tillställningar.

• Fler utomhusaktiviteter. 

• Färre tomma lokaler. 

• Ta bort sten.

• Fler cykelvägar och 

   cykelparkeringar.

         (Osby Medborgarenkät, 2014 och 2017)  
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Osby centrum  ska utvecklas till en 
plats för medborgarna genom 
samverkan. Detta ställer krav på god 
kommunikation med en fortlöpande 
dialog från kommunens sida. Alla 
generationer ska känna att de har 
möjlighet att ta plats och synas i Osby 
centrum. 

Osbys invånare i siffror
Antalet invånare i Osby 2017 var 13 182 
personer. Cirka 7 500 personer av dessa bor 
i centralorten. Folkmängden har legat stabilt 
mellan 12 600 och 12 700 personer länge 
men har de senaste åren gjort en positiv 
ökning. 
Den största andelen av invånarna är i 
åldern 45 till 64 år. Osby centrum har idag 
en stark identitet kopplad till företagande, 

med en känd historia med tillverkning 
av Brioleksaker. Detta har gjort orten till 
ett välkänt namn. Idag är den vanligaste 
branschen  för män tillverkning och 
utvinning. För kvinnor är det vård och 
omsorg; sociala tjänster (SCB, 2016).

Medborgardialog
För att få in önskemål och synpunkter 
angående centrum har medborgardialog varit 
ett fortlöpande verktyg. Dialogerna har 
genomförts med medborgare och 
näringslivet tillsammans med fältbesök. En 
medborgarenkät var tillgänglig på biblioteket 
och kommunens hemsida sommaren 2014 
och våren 2017. Dialog har genomförts med 
ungdomar, pensionärsråd, polis och  
funktionshindrade för att bredda 
delaktigheten. Dessa dialoger har legat till 
grund för arbetet och är av stor vikt för ett 

välfungerande arbete. Liknande framtida 
satsningar är grundläggande för att uppnå 
bästa resultat. 

Var med och påverka 
Centrumutvecklingen för ett levande 
centrum ska förmedla framtidstro till 
medborgarna med samhörighet, tillit och 
tolerans som ledord. Vi vill veta vad du som 
bor och verkar i Osby tycker och tänker 
kring centrums framtid och utveckling. På 
www.osby.se/samhallsbyggnad kan du läsa 
hela planprogrammet och hitta all aktuell 
information om hur du kan engagera dig 
eller tycka till om arbetet. 

Centrumutveckling behövs för att stärka 
invånarnas och företagarnas bild av orten 
och centrum. Osby ska vara en plats att 
trivas på och känna stolthet över att bo i. 



Osby är en fin ort med fantastisk 

natur, strövområden och kommunikationer. 

Låt centrum fullända detta och satsa på 

besöksnäringen där centrum blir extra bonus. 

Lyft fram Osby som det naturnära och kompakta 

centrum som sjuder av småhandlare. 

Försök inte likna någon annan!

Centralparken är superfin och i ordning. 

Mer evenemang skulle man ha där!  

Udden nere vid vattnet är också fin.  

Natur så nära centrum är fantastiskt. En 

del platser är bara till för att njutas.

Järnväg, bra affärsutbud och 

restauranger. Fina konstverk och 

parkanläggningar. Stor blomsterprakt. 

Gott om parkeringar.
Det är så krångligt med 

övergångar över järnvägen. 

Jag är uppfödd med lätt 

cykling på kors- och tvärs 

genom det lilla 

centrum vi har.

Mer sysselsättning till ungdomarna i Osby är en viktig ingrediens och mer blommor och grönska är aldrig fel.

Tycker att centrum är 
allmänt otrivsamt och 
fördärvad av bilismen. 
Här finns stor potential till 
förbättringar!

TYCK TILL OM CENTRUM!
Dina åsikter är viktiga för att centrumarbetet ska bli så bra som möjligt.
Citaten nedan är ett urval från medborgarenkäten som utfördes 2014 och 2017.

Vad invånarna i Osby 
förknippar med sin ort

1. Närheten till Osbysjön och naturen
2. Briofabriken
3. Järnvägen
4. Ett uppdelat centrum med en livlig   
    västra sida och lugnare östra sida
5. Borgen
6. Sten
7. Rik handel
8. Osbypannan

               (Osby Medborgarenkät, 2014)
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Bygg flerbostadshus 

ovanför Coloramabutiken. 

Fler människor kommer 

då röra sig på gatan och 

rumskaraktären kommer att 

förbättras.

Medborgarenkät 2014

Medborgarenkät 2017

Laddstation för elbilar. 

VIP parkering för miljöbilar.

Fler parkeringsplatser 

runt järnvägen. Gångstråk 

därifrån till gatorna runt 

omkring.

Aktiviteter som allsång och levande 
musik varannan helg under som-
marhalvåret. Kanske någon form av 
byggnad där det kan serveras öl/
vin och någon enklare förtäring i 
samband med det.

Mer växter som ger 

glädje istället för 

buskar som bara är 

vildvuxna.

En liten kiosk av något slag. 

En bevakad vänthall och fortsatt 

tillgång till toalett.



Följande uppslag presenterar fördjupade analyser för 
byggstenarna som ligger till grund för ett levande centrum; 
bebyggelse och grönstruktur, trafikplanering, offentliga 
platser och gestaltning. Varje uppslag innehåller en analys 
över vad som kan förbättras  och anger riktlinjer att förhålla 
sig till vid framtida planering i centrum. 

ANALYS OCH RIKTLINJER



NUVARANDE STYRKOR

•   Närheten till naturen.
•   En stark etablerad identitet inom företagsamhet. 
•   Stark tillhörighetskänsla bland invånarna.
•   Korta avstånd inom centrum.
•   Rikt utbud av kulturmiljöer och äldre bebyggelse.
•   Blandad bebyggelse.
•   Varierat utbud av handel och service.
•   Goda kommunikationer.
•   Flera laga kraft vunna detaljplaner för bostäder och
    verksamheter

NUVARANDE SVAGHETER

•   Utbrett centrum med stora barriärer.
•   Offentliga rum i behov av upprustning.
•   Bristfällig tillgänglighet för cykeltrafik.
•   Bristfällig belysning.
•   Brist på mötesplatser i centrum.
•   Brist på grönytor i centrum.
•   Brist på lekytor i centrum.
•   Bristfällig skyltning för orientering. 

FRAMTIDA MÖJLIGHETER

•   Närheten till Osbysjön, stärk kopplingen.
•   Starkt engagemang från Osbyborna.
•   Ökad naturturism.
•   Ökad handel med lämplig tillgång till parkeringsplatser. 
•   Exploateringsmöjligheter av lucktomter. 
•   Fler invånare.
•   Skåneleden.
•   Infrastruktursatsninar t.ex. Regional superbuss.
•   Ökat bostadsbygggande i kommunen.

POTENTIELLA UTMANINGAR

•   Svag besöksnäring.
•   Bostadsbrist.
•   Viss genomfartstrafik.
•   Biodiversiteten hotas vid brist på gröna stråk.
•   Ökad transporter och leveranser samt ökad 
     E-handel.
•   Externhandel och köpcentra i andra kommuner.

ÖVERSIKT 
SWOT-ANALYS
En sammanfattande analys över nuvarande styrkor och svagheter 
inom tätorten samt framtida möjligheter och utmaningar. 
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GRÖNA OASER
I centrum finns det gott om 
gröna oaser så som  
Centralparken, Prästängen 
och Smittsbacke. Dessa kan 
med fördel bindas samman 
med gröna stråk som både 
är trevliga passager och  
viktiga för djur och växtliv. 

GAMLA ANOR
Osby centrum präglas av sin 
kulturhistoria med gamla 
anor från Osbyfabriken. 
Dessa värdefulla byggnader 
bör bevaras och lyftas fram i 
gaturummet.

MER PLANTERING
I centrum finns det gott 
om vacker plantering men 
gaturummet kan göras 
mer trivsamt genom fler 
planteringar. Även tak och 
väggar kan täckas in med 
klätterväxter. 

FLER BOSTÄDER
I centrum finns det en 
efterfrågan på fler bostäder. 
På de identifierade 
lucktomterna kan 
bebyggelsen förtätas med 
mindre lägenheter med 
verksamheter i bottenplan. 

BEBYGGELSE OCH
GRÖNSTRUKTUR
ETT CENTRUM MED PLATS FÖR NY BEBYGGELSE OCH 
GRÖNSTRUKTUR GENOM FÖRTÄTNING.

Osby centrumstruktur är typisk för ett mindre 
samhälle i Sverige där järnvägen haft en 
avgörande betydelse för ortens framväxt. 
Bebyggelsestrukturen i centrum karakteriseras av 
blandad bebyggelse i mindre skala av 
varierad karaktär då centralorten expanderat 
under lång tid enligt rådande ideal. På senare år 
har dock bostadsbyggandet avtagit och det finns 
utrymme för nya byggnader att ta plats i 
bebyggelsestrukturen.

Förtätning ger nya bostäder
Idag finns det efterfrågan på fler bostäder i centrumnära 
lägen vilket bör tillgodoses. Främst gäller behovet 
bostäder för äldre och unga. I Osby finns det ca 650 
lägenheter. Översiktsplanen för Osby kommun anvisar 
områden för ca 725 nya bostäder i tätorten inräknat 
gällande planer och förtätningsmöjligheter. Vid 
byggnation vid järnvägen gäller 30 meter byggnadsfritt 
avstånd från stambanan. Bullerriktvärdena anger 60 dBA 
ekvivalent nivå utanför husfasad och 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå för lägenheter upp till 35 kvadratmeter.

För att förbättra strukturen bör förtätning av 
flerbostadshus ske i blandad storlek och upplåtelseform. 
Detta bör främst ske på fastigheter utan bebyggelse 
mellan befintliga byggnader, så kallad lucktomter. 
En förtätning skapar fler bostäder samtidigt som redan 
befintliga strukturer och investeringar i området utnyttjas. 
Det kan även försköna stadsbilden och skapa en tydligare 
rumsbildning i centrum. Genom att förtäta och förbättra 
kopplingar med säkra och gena gång- och cykelvägar 
uppmuntras invånarna att gå eller cykla mellan olika 
funktioner såsom bostad, skola och service.

Miljöanpassat byggande
Det är viktigt att redan vid planeringsstadiet för 
nybyggnation ha kunskap om miljöanpassat 
byggande. Var och hur ett hus placeras är viktigt för  
miljön. Faktorer att ta hänsyn till vid lokalisering av 
byggnader är exempelvis ljus, värme, vind, fukt, buller 
och föroreningar. För att bygga ekologiskt och 
miljöanpassat gäller det att åstadkomma kretslopp i 
sophantering, avlopp och att använda förnyelsebara 
energikällor och byggmaterial. Alla nybyggnationer i 
Osby centrum bör tillämpa miljöanpassat byggande.

Förbättrad grönstruktur
Gröna miljöer är viktiga för rekreationsmöjligheter så 
som promenader, motion och spontanidrott. De har även 
ett mervärde i form av förbättrad hälsa och betydelse 
för trivsamheten med träd längs med gator, buskage och 
blomsterplanteringar. Mer grönska i stadsrummet bidrar 
till skugga, effektivare avrinning och ökad biodiversitet. 
Planteringar är även bra för vår miljö då koldioxid binds 
effektivt och buller dämpas. Grönplanen och dess syfte 
ska beaktas vid utveckling av ortens grönstruktur. 
Fler träd bör planteras längst med gator och vid större 
offentliga ytor för en förskönad centrummiljö. Genom att 
rama in platser med lägre buskage bildas naturliga rum. 
Offentliga platser bör utsmyckas med fler 
blomsterarrangemang och planteringar som varierar 
med de olika säsongerna då det finns efterfrågan på fler 
vintergröna planteringar. Osby centralort omges även av 
mycket natur och Skåneleden passerar genom centrum. 
Detta är unika värden som behöver tas tillvara men 
också vidareutvecklas för ökad besöksnäring.
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•

•

RIKTLINJER FÖR
BEBYGGELSE GRÖNSTRUKTUR Borgen är ett välkänt 

landmärke och fungerar som 
en viktig mötesplats

Torget har med sin stora 
outnyttjade skala plats 

för fler funktioner

Överdimensionerad grusyta med
 värdefull placering

Lucktomt.
Stor yta med bättre potential.
 
Några centrumnära  
detaljplaner som nyligen  
vunnit laga kraft.

Plats med utvecklingspotential. 
Platserna kan användas mer.
 
Grönområde.

Tänkta områden för framtida 
bostäder med klar detaljplan.

Värdefullt centrumläge som 
kan utredas för 

bostadsbebyggelse

Stor central yta med 
utrymme för fler verksamheter

Kopplingen mellan centrum och 
Osbysjön bör förstärkas genom    
belysning, markbeläggning samt 
gång- och cykelväg.

Vid nybyggnation kan funktioner  
så som bostad, servicehem och 
gym uppföras med handel i 
bottenplan. Blandade funktioner 
ger liv och aktivitet fler timmar 
under dygnet. 

Skapa möjligheter för ny 
bebyggelse i centrum som bidrar 
till sammanhållna och täta kvarter. 
Minska och utnyttja hårdgjorda 
lucktomter.

Utifrån Grönplanen utveckla 
grönstrukturen och öka tillgången 
till kvalitativa grönområden. Gröna 
korridorer binder ihop områden 
i centrum och bidrar till ökad 
biodiversitet.

•

•

Skåneleden passerar genom 
centrum och kan förstärkas 

och marknadsföras 
ytterligare

Skåneleden
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TRAFIKVANOR OCH
STRUKTURER
UTGÅ FRÅN DEN MÄNSKLIGA SKALAN I GATURUMMET

I Osby utgörs de centrala delarna av  gaturum 
där bilister lätt kan ta sig fram. Målet med 
trafikplaneringen i Osby är att alla trafikslag ska 
kunna samsas i trafikmiljön med  
utgångspunkten från den mänskliga skalan. 
Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister 
behöver ses över.

Järnvägen och bilismens prägel
I centrum utgörs strukturen av tydliga, breda gaturum 
och bebyggelse i räta linjer. Järnvägen har en stor 
prägel på orten. Strukturen medför ett uppdelat 
centrum och en glesare bebyggelse med två paradgator 
på båda sidor om järnvägen som fungerar som 
huvudstråk. Utmed spårområdet är det Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder av plattformar och 
plattformsförbindelser samt staket och plank. Osbys 
trafikplanering härstammar från 60-talets ideal då 
bilismen var på frammarsch och en parkeringsplats 
inom 200 meter från varje verksamhet 
rekommenderades. Bilinnehavet i Osby kommun är 
större än i jämförelse med rikssnittet. 

Biltrafikens betydelse för handeln i Osby
I medborgarenkäten 2014 var det en stor majoritet 
som oftast tog med sig bil till centrala Osby. Inkomna 
synpunkter styrker att det fortsatt är utomordentligt 
viktigt för de cirka 70 butikerna och näringsställena i 
tätorten Osby att kommuninvånarna och besökare kan 
nå sina inköpsmål i Osby genom att ha bilen med sig. 
I det fortsatta arbetet med Ett levande centrum skall 
detta beaktas.

Osby kommun har medvetet undvikit att införa 
P-automater och betalning för att stå parkerad med 

bilen. Däremot har på senare tid införts så kallade 
P-skivor för att befrämja omsättningen på de mer 
frekventa parkeringsplatserna. Detta bör även framgent 
vara inriktningen. För att frigöra en frekventare 
användning av parkeringsplatserna väster och öster 
om stationsområdet bör planerna på en särskild 
långtidsparkering norr om Kajgatan förverkligas. 
Parkeringsplatser skall planeras både väster och 
öster om Västra Storgatan. Exempelvis i form av 
parkeringsdäck. 

Rätt fart i staden
Hastighetsreglerna i Osby tätort har nyligen anpassats 
till Trafikverkets regelverk ”Rätt fart i staden” genom 
att den generella hastigheten sänkts från 50 till 40 km 
i timmen och vid förskolor och skolor sänkts till 30 
km i timmen. Det fortsatta planarbetet bör utgå från 
dessa hastigheter och inte införande av ännu lägre 
hastighetsregler.

Alla trafikslag ska samsas i Osbys trafikmiljö
Vid sidan om vikten att fortsatt kunna ta bilen till 
butiken i tätorten Osby vill vi det fortsatta planarbetet 
utreda hur och var det är möjligt att förbättra miljön 
för gående och cyklister. Enligt kartanalysen till 
höger finns det i dagsläget endast några separerade 
cykelbanor i utkanten av centrumområdet. Det pågår 
dock ett arbete med att förbättra trafiksituationen för 
cyklister. Detta genom fler och säkra cykelbanor, som 
binder samman viktiga målpunkter i orten.

Diagram över det färdmedel medborgarna oftast tar sig till Osby centrum med.  
(Medborgarenkät, 2014).

Omställning till fossilfria drivmedel
För att medverka till omställningen till fossilfria drivmedel 
har två laddstolpar för eldrivna bilar installerats vid 
stationen. Beroende på faktisk efterfrågan kan ytterligare 
två laddstolpar senare installeras här. 
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Centrum ska vara fortsatt 
tillgängligt för biltrafikanter.

Säkra trafikmiljöer för gående och 
cyklister utreds.

Uppmuntra och underlätta 
pendling kollektivt genom att 
stärka kopplingen mellan olika 
trafikslag.

Trevligare mötesplatser införs runt 
stationen.

Bibehåll hastigheter som införts 
med ”Rätt fart i staden”.

Effektivisera och förbättra 
parkeringsmöjligheterna utifrån 
parkeringsutredningen och 
tidigare ”Plan-gruppens” arbete. 
Möjligheten för parkeringsdäck 
behöver utredas.

RIKTLINJER FÖR
TRAFIKPLANERING

Västra Storgatan är 
en barriär för gående 

med dess tunga biltrafik.

Stråken kan i samverkan med  
Skåneleden förstärkas ner mot 

sjön för ökad identitet.

Järnvägen är en tydlig 
barriär mellan Östra 
och Västra centrum.

Stationsområdet bör 
uppmuntra till kollektivt 

åkande och vara en trygg och 
trivsam plats.

Vid järnvägen finns flera 
storskaliga parkeringsplatser 
som kan yteffektiviseras med  

exempelvis tidsregleringar.

•

•

•

•

•

•

Laddstolpar för elbilar 
instalerades vid stationen 2017

Större parkeringsytor

Bilväg

Cykelväg

Busslinje



OFFENTLIGA PLATSER
SERVICE, HANDEL OCH FRITID
ETT LEVANDE CENTRUM SKAPAS MED ETT RIKT
UTBUD AV AKTIVITETER OCH SERVICEUTBUD

I centrum finns det ett varierat utbud av handel 
och service där de flesta branscher finns 
representerade. Här finns apotek,  
systembolag och biograf. Blandningen av större 
kedjor och lokala handlare med familjeägda 
affärerna utgör en viktig del i Osbys 
centrumhandel. Här finns parker, 
kulturinstitutioner och bibliotek som ger 
möjlighet till möten, lek och vila.  Nöjesutbudet 
är dock begränsat och koncentrerat runt torget 
där det finns biograf och festvåning i Borgen.

Utmaningar för detaljhandeln
Osby har ett bra serviceutbud i förhållande till ortens 
storlek men för centrum har konkurrensen hårdnat de 
senaste åren med E-handeln. Människor köper allt fler  
varor på nätet vilket blir en utmaning för handeln. 
Det kommersiella centrumet är relativt utspritt och 
uppdelat genom att handeln är koncentrerad i två 
kluster på varsin sida järnvägen. Utvecklingen av 
handel styrs av rådande ekonomi och trender. 
Med rätt fysiska strukturer skapas förutsättningar för 
en positiv utveckling. Detta kan göras genom att 
etablera fler uteserveringar, erbjuda gratis 
Wifi-uppkoppling samt underlätta för gående längs 
handelsgatorna. Handelsstråken kan även göras mer 
trivsamma genom ny möblering i form av sittplatser, 
belysning, god skyltning och samtida konst.

Företagsamma Osby
Osby kommun är en av landets mest företagstäta 
kommuner räknat per invånare. 

En stor del av kommunens befolkning är sysselsatt 
inom tillverkningsindustrin, handeln och vården. 
Osby centrum ska erbjuda ett företagsvänligt klimat 
med en smidig kommunal förvaltning som ger god 
service med hög kvalitet. Det ska uppmuntras att 
starta, etablera, driva och utveckla företag i Osby 
centrum. Bland annat genom möten med företagare, 
rådgivning gällande lagstiftning och genom att 
använda platser som kan vara attraktivt för handel. 

Fritidssatsningar för en välmående befolkning
Förutsättningar för mer fritidsplatser är goda och det 
finns utrymmen för fler arrangemang på centrums 
offentliga platser. Det är främst ungdomar som har 
behov av fritidsplatser då de har ett större behov av 
att integreras i samhället och stärka sin identitet 
utanför hemmet. De mest populära fritidsplatserna i 
centrum är biblioteket, fritidsgården Pulsen och 
Borgen. Enligt medborgarundersökningen var 
medborgarna minst nöjda med nöjesutbudet i centrum 
medan människor var mest nöjda med 
motionsmöjligheterna (se diagram).Visionen Ett 
levande Osby vill ge utrymme att utveckla fler 
fritidsaktiviteterna och uppmuntra till fysisk aktivitet 
för alla generationer. I medborgarundersökningen 
framkom flera förslag till nya aktiviteter som kan 
integreras i orten. Utomhusgym, motionsslingor, 
multisport, fler lekplatser och klättervägg var några 
förslag som medborgarna önskat och som kan göra 
de offentliga platserna i centrum mer livfulla och 
trivsamma. 

Diagrammet visar vad medborgarna tycker om utbudet i centrum. 
(Medborgarenkäten,2014).

Mycket bra Godtagbart Mindre bra
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Förstärk handelsstråken vid 
järnvägspassagerna genom 
och förläng ner mot vattnet för 
att skapa en tydligare koppling 
mellan centrum och Osbysjön. 

Utveckla besöksnäringen, 
exempelvis genom Brio 
Lekoseum.

Utveckla det sociala livet genom 
att skapa mötesplatser längs 
handelsstråken med aktiva kanter 
så som uteserveringar.

Främja barn och ungdomar i 
centrummiljön genom att berika 
miljöer med lekskulpturer och 
kreativ utsmyckning. Erbjud 
fritisplatser för ungdomar så som 
skatepark och uteserveringar. 

Lucktomter inom centrum 
bör förtätas med lokaler för 
passande verksamheter, bostäder 
och handel. Uppmuntra till 
egenföretagande.

RIKTLINJER FÖR
OFFENTLIGA PLATSER

Centralparken har utrymme 
för fler fritidsaktiviteter.

Biblioteket är en populär och 
viktig plats som används flitigt 

på fritiden.

Det är brist på koppling 
mellan handelsstråken

Vid torget bör fler fritidsaktiviteter erbjudas. 
Exempelvis kan planteringsdagar hållas som 
föreslås under ”tillfälliga åtgärder”, sidan 30. 

Verksamheter

Handel

Fritidsplatser

Handelsstråk

Off.toalett

Café

Information

Sevärdhet

Området vid vattnet kan med 
fördel erbjuda fler aktiviteter 
och rekreationsmöjligheter.

Nyttja Skånelden och gynna  
naturturism genom uthyrning av 

kanoter och mountainbikes vid sjön. 

•

•

•

•

•

Där Västra Järnvägsgatan
knäcker och löper i nordlig riktning 

fram till att gatan slutar, bör ses som ett  
föredöme i Osby. Folk i rörelse, goda 

offentliga platsbildningar och lugnare 
trafikmiljö. 

Skåneleden

Fritidsgården är förhållandesvis 
gammal och kan förbättras 

som mötesplats för ungdomar 
genom renovering och fler 

aktiviteter.



GESTALTNINGSPROGRAM FÖR
KONSTNÄRLIG UTFORMNING

MARKBELÄGGNING
I centrala Osby är det dominerande stora hårdgjorda underlag i form 
av asfalterade parkeringsytor och vägar. Det förekommer även gatsten, 
främst på västra sidan av orten. Markbeläggningen kan visa riktningar i 
centrum och rama in platser i gaturummet. Markbeläggningen kan även 
ha ett estetiskt värde. För att värna om den naturliga infiltreringen och 
avrinningen är det bra att blanda hårdgjorda ytor med grönytor. Det finns 
flera alternativ till asfalt som till exempel armerat gräs som med fördel 
kan användas för parkeringsytor. Flera offentliga platser behöver även 
kompletteras med ramper, ledränna i marken och räcken för att öka 
tillgängligheten för personer med exempelvis barnvagn eller rullstol. 

BELYSNING
Belysningen i Osbys gatumiljö ska vara behaglig och bidra till trygghet, 
trivsel och ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning. 
Stråk, cykelvägar och parker är särskilt viktigt att belysa. 
Även effektbelysning bör användas som komplement och riktas mot 
betydande byggnader. Den kan också riktas mot konstnärliga inslag för 
att förstärka identiteten i miljön och skapa spännande platser även under 
mörka timmar. Tunnlar och passager bör lysas upp för ökad trygghet. 
Ödsliga platser och motionsspår kan belysas med rörelsestyrd belysning 
för ökad trygghet. Belysningen kan även visa riktningar och vara 
vägledande i centrum genom att till exempel använda spotlights i 
marken. 

SKYLTNING
God skyltning underlättar för turister och besökare i centrum. 
En vägvisare kan effektivt visa ut riktning och avstånd till turistmål, 
parker och offentliga toaletter. För att framhäva Osbys historia med 
intressanta platser och byggnader kan mindre informationsskyltar sättas 
ut på platser. 

Följande program bör följas vid nybyggnation och gestaltning av Osbys centrummiljö. 
Möblering och utsmyckning bör väljas utifrån ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter.  Syftet är att skapa ett enhetligt och fräscht intryck i centrum. 
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OSBYSJÖN

  BORGEN
 PRÄSTÄNGEN

    LEKOSEUM
  KOMMUNHUSET

  TOALETT

Förslag på vägvisare som kan peka ut natur, landmärken och service.



SITTPLATSER
En stor del av ortens identitet utgörs av dess möblering.  
Sittplatserna i Osby centrum ska vara bekväma och inbjudande. 
De ska hålla en enhetlig utformning och vara av så god kvalitet att 
de kan behålla ett gott skick med sparsamt underhåll. Centrum bör 
kompletteras med fler strategiskt placerade sittplatser. Viktigt att det 
finns gott om sittplatser längs stråk och vid mötesplatser, både i och 
i utkanten av centrum. En välplacerad sittplats placeras i kanten av 
gaturummet med utsikt över platsen, längs gångstråk, intill entréer 
och vid mötesplatser. För äldre är det viktigt med sittplatser med 
arm- och ryggstöd inom synhåll. Det ska vara lätt att sätta och resa 
sig. Detta ger ett bättre stöd för rörelsehindrade. För yngre är det 
viktigt med avskilda grupperade sittplatser. Dessa kan placeras i 
exempelvis trappor och intill fritidsplatser. 

PAPPERSKORGAR
Papperskorgarna bör vara diskreta men användarvänliga. De ska 
vara lätta att tömma och utformade så att inte djur eller nederbörd 
kommer i kontakt med soporna. Papperskorgarna bör placeras med 
täta mellanrum vid mötesplatser, i parker och längs gångstråk.

KONST
Osby har flera konstverk som smyckar centralorten. De flesta 
skulpturerna är gjorda i brons, sten och andra hårdgjorda material. 
Osbyprästen Fader Gunnar står skulpterad vid Östra Järnvägsgatan 
och i Centralparken återfinns Axel Olssons skulptur Musikanterna. 
För att förstärka ortens karaktär föreslås fler konstverk skapas i 
diabas och svart granit som är starkt förknippat med orten. Enligt 
medborgarenkäten efterlyser medborgarna ny konst i nytänkande 
material och i modernare stil. Ett rikare och varierat utbud av 
konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel och stärker 
platsers identitet. Att bjuda in ungdomar och konstintresserade att 
delta i utsmyckningen stärker medborgarnas engagemang och 
omsorg av miljöerna i orten. Nya konstnärliga inslag kan 
exempelvis vara tillfälliga installationer med ljud och ljus. 

CYKELGARAGE
På strategiska platser placeras cykelgarage ut med tak, belysning 
och cykelpump. Cykelgaragen ska vara väl inramade som 
väderskydd.

RIKTLINJER FÖR
GOD BEBYGGD MILJÖ
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Förslag på konstnärlig och moderna sittplatser, cykelställ och
papperskorg från Vestre.

Trivsel
• Rusta upp och förnya 
   nedgångna miljöer.
• Skapa välplacerade sittplatser som  
   erbjuder möjlighet att vila med  
   jämna mellanrum.
• Begränsa störningar och buller  
   genom plank och grönska vid 
   exempelvis järnvägen.
• Arbeta med att motverka barriärer 
   i gaturummet.

Trygghet
• Belys platser och stråk som 
  upplevs som otrygga.
• Skapa goda siktlinjer för 
   ökad orienterbarhet.
• Använd rörelsekontrollerad 
   belysning vid ödsliga platser.

Tillgänglighet 
•  Säkerhetsställ ledstråk och räcken.
•  Markera ut nivåskillnader.
• Ramper som kompletterar trappor.
• Använd väl tilltagna breddmått.
• Automatiska dörröppnare eller      
   ringklockor vid entréer.
• Tillgång till handikappanpassade  
   p-platser.
• God markbeläggning och 
   belysning för ökad tillgänglighet
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I följande kapitel fördjupas visionen för de fyra nyckelplatserna 
i centrum. Hur kan dessa platser utformas för att bidra till ett 
levande centrum? För varje plats presenteras en visionsbild, en 
illustrationsplan och en lista som uppmärksammar brister och 
möjligheter. Observera att illustrationerna endast är förslag och 
för att förverkliga denna vision krävs det ytterligare planering 
och utredning. 

PLANFÖRSLAG
FÖR FRAMTIDEN
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                    TORGET                    VÄSTRA STORGATAN                       STATIONEN                          SÖDRA PORTEN                
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Förslaget visar hur torget kan utvecklas till en mer 
tillgänglig och levande mötesplats mitt i centrum med 
en flexibel planering som möjliggör för torghandel. 
I gestaltningsförslaget föreslås ny plantering, 
markbeläggning och möblering. Parkeringsytan kan även 
användas vid evenemang så som backluckeloppis eller 
skördemarknad.  

TORGET
OSBYS VARDAGSRUM

Problematik:
Brist på liv, rörelse och tillgänglighet.
Fungerar som parkering snarare än mötesplats.
Bristfällig och brokig möblering.
Vildvuxen grönska.
Brist på aktiviteter.
Bristande koppling till omkringliggande verksamheter.

Förbättringsförslag: 
Upprustning och komplettering av grönska.
Ökad tillgänglighet till och från torget.
Parkering som yta för olika evenemang.
Små platsbildningar för möten och uppehåll.
Nya element så som vattenspel, effektbelysning 
och lekskulptur. 
Ökad tillgänglighet för godsmottagning till torget.
Fler cykelparkeringar.
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SITTPLATSER
I TRAPPA
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ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag

BÄNKAR

FLEXIBEL
ÖPPEN YTA

ÖPPEN YTA FÖR 
TORGHANDEL

UTREDA MÖJLIGHETEN FÖR ENKELRIKTNING OCH CYKELBANA

PLATS FÖR 
JULGRAN

BARNFONTÄN

CY
KE

L-
P

RAMP

SERVERING
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VÄSTRA STORGATAN
NY PRIORITERING
Förslaget visar hur fysiska åtgärder kan bidra till att förbättra 
ordningen i gaturummet och skapa ett mer trivsamt och 
säkert gaturum. För att koppla samman torget med flödet 
längs gatan föreslås en annan markbeläggning som är 
något upphöjd. Inom området gäller sänkt hastighet där 
gående och cyklister ges bättre förutsättningar att  
samsas med övriga trafikslag. Avsikten är att skapa ett 
vägområde där trafikanterna märker att mycket folk rör sig 
samt för att öka kopplingen mellan verksamheterna. 

Problematik:
Mycket genomfartstrafik.
Blandat körfält med tung trafik och cyklister.
Höga hastigheter och osäkra varuleveranser.
Brist på grönska och trivsel.
Brist på trygga övergångar.

Förbättringsförslag: 
Placera en träd/planteringszon på östra sidan. 
Gatan kan utformas med en liknande lösning som 
korsningen Västra Storgatan-Köpmannagatan.
Se över varuleveransernas mottagning.
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ILLUSTRATIONSPLAN
Idéförslag
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Parkering
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För att uppmuntra till att åka kollektivt bör stationsområdet vara en 
inbjudande och trivsam plats att vistas på i väntan på buss eller tåg. 
I dag är området utspritt, nedgånget och upplevs som otryggt. Området 
är för många besökare ortens entré och ska ge ett positivt första intryck. 
Området måste öppnas upp genom att byta ut staket mot grönska och 
genomskinliga plank samt skapa fler siktlinjer och god skyltning. På 
östra sidan finns det utrymme för ett café och fler sittplatser. Det råder 
ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter från järnvägen. Detta område 
bör inte uppmuntras för långvarig vistelse. Stationsområdet behöver 
ökad tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta. Befintlig av- och 
påstigningsfickor för bil och buss förlängs. 

STATIONSOMRÅDET
TRYGGT OCH TRIVSAMT

Problematik:
Järnvägen upplevs som en barriär.
Jenvägen (övergången) och planken längs med spåren är 
i nedgånget skick.
Passagen i tunneln upplevs som otrygg.
Staket försvårar framkomst.
Bullrig miljö.
Brist på sittplatser och mötesplatser.
Exkluderande klientel.
Förbättringsförslag: 
Ökad grönstruktur.
Fler inbjudande sittplatser.
Förstärk koppling till stationshuset med framtida 
verksamhetsmöjligheter.
Ökad belysning, både funktionell och effektbelysning.
Utökad pendlarparkering genom utgrävning och parkeringsdäck.
Säkra och låsbara cykelparkeringar.
Utökad Wifi-uppkoppling.
Etablera ett café med uteservering.
Upprustning  och renovering av Jenvägen och stationstunneln. 
Tidsbegränsa P-platser utanför Stora hotellet.
Byt ut befintligt plank längs spåret till riktig bullerplank av glas.
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CYKEL-P

BULLERPLANK AV GLAS

TIDSBEGRÄNSADE 
PARKERINGSPLATSER

UTÖKAD  
PENDLARPARKERING

UTÖKAD P-FICKA



 

Södra Porten-området ligger centralt i Osby tätort, drygt hundra meter från 
tågstationen på den västra sidan. Området består av Lekoseum, Briohuset och en 
större yta som används till parkering. Eftersom området ligger precis i anslutning 
till järnvägen förekommer höga ljudnivåer från förbipasserande persontåg och 
godståg

SÖDRA PORTEN
GAMLA ANOR, NYA MÖJLIGHETER

BRIO LEKOSEUM
Lekoseum med sina 50 000 besökare årligen är en av kommunens största 
turistattraktion. Det finns stor potential till att öka och utveckla besöksnäringen 
genom utveckling av verksamheten samt upprustning av fastighet och 
omkringliggande miljö. 

BRIOHUSET 
Briohuset är Brios tidigare huvudkontor och har de senaste åren används som tillfälligt 
kommunhus under om- och tillbyggnad av kommunhuset på Västra Storgatan. Våren 
2018 flyttade kommunen tillbaka till det nyrenoverade kommunhuset. Briohuset står 
därför numera tomt. 

DEL AV GROSSÖREN
Den större grusytan, fastigheten Grossören, har används till parkering. I samband med 
att kommunen flyttade från Briohuset tillbaka till kommunhuset på Västra Storgatan 
minskade användningen av grusytan som parkeringsplats. Det finns god potential att 
höja områdets kvalitéer genom annan markanvändning. Med anledning av avståndet 
till järnvägen är det flera funktioner som inte lämpar sig. Flera olika funktion har 
därför diskuterats. Förslag som förskola har undersökts och i samband med detta togs 
en bullerutredning fram. I bullerutredningen ansågs ljudnivåerna för utemiljön och 
byggnaden för höga. Även handel har diskuterats vilket är en markanvändning som 
kan lämpa sig bättre i förhållande till områdets ljudnivåer. Inget beslut är taget om 
platsens användning och frågan behöver utredas vidare i detaljplaneskedet.
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Följande åtgärder är förslag till en fortsatt handlingsplan för att 
uppnå visionen Ett levande centrum. Åtgärdsförslagen är listade 
utifrån tre olika scenarier; Tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och 
omfattande åtgärder. De tillfälliga åtgärderna är mindre 
satsningar med syfte att liva upp centrum och kan genomföras 
omgående . De enkla åtgärderna kan genomföras inom ett par 
år och över hela centrum. De omfattande åtgärderna utgår 
däremot från olika platser, har ett längre tidsperspektiv och 
kräver vidare planering och utredning. 

Tanken är att denna lista ska inspirera och motivera kommun 
och medborgare till handling. Listan kan kompletteras med nya 
förslag på åtgärder och idéer för att göra centrum till en levande 
och nöjsam plats. Observera att åtgärderna är förslag och att det 
inom varje kategori inte finns någon prioriteringsordning.

ÅTGÄRDSLISTA
NÄSTA STEG

OMFATTANDE ÅTGÄRDER

ENKLA ÅTGÄRDER

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER
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TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER

För att liva upp centrum krävs mindre satsningar/installationer under hela året. Syftet är att skapa 
nya möten, uppmuntra till kreativitet och förstärka centrums karaktär. Åtgärderna är tillfälliga och  
pågår under en begränsad tid, men kan återkomma. Satsningarna bör genomföras tillsammans med 
butikerna i centrum, föreningar och andra intressenter. Följande är exempel på satsningar. 

CYKELKAMPANJ
Denna åtgärd vill påminna och uppmuntra medborgarna till att 
välja cykeln för korta sträckor inom orten. En cykelkampanj kan 
bidra till att får upp ögonen för detta hälsosamma färdmedel 
genom exempelvis gratis sadelskydd, vattenflaskor och t-shirts. 
Varför inte anordna ett årligt cykellopp i Osby där hela familjen 
kan delta.

PICKNICK I PARKEN
Bjud in till gemensam picknick i Centralparken där folk tar med 
egen filt och samtidigt bjuds på underhållning med musik, quiz 
eller varför inte öppen scen för att visa upp lokala talanger. 

MULTISPORT PÅ TORGET
Låt leklusten komma fram och utmana vänner och familj på 
ett parti schack i formatet större, mitt på torget. Sport och 
spelmöjlighet bör erbjudas under utvalda perioder.

UTOMHUSBIO
Allt som behövs för en lyckad biokväll utomhus är en bioduk en 
vacker kväll och en riktigt bra film. Låt alla ta med sig egna stolar 
och filtar för en filmupplevelse mitt i centrum. 

BARNLOPPIS OCH BAKLUCKELOPPIS
Varför inte ha en gemensam dag på torget då alla får sälja gamla 
kläder och leksaker. Miljövänligt, ekonomiskt och ett trevligt nöje 
för både vuxna och barn. 

SMYCKA EFTER SÄSONG
Låt Osby centrum följa med i årets alla högtider och 
festligheter. Påskris på våren, glasskiosk på sommaren, 
prideflaggor på hösten och varför inte sätta upp en julgran och 
isbana på torget under julen. Att uppmärksamma årstiderna 
skänker glädje och skapar gemenskap i en trivsam centrummiljö.

PLANTERINGSGLÄDJE
När våren kommer till Osby kan vi tillsammans använda våra 
gröna fingrar med gemensamma planteringsdagar för 
gammal som ung. Hjälp till i parkskötseln eller använd utsatta 
pallkragar och fröer på utvalda platser. Till hösten arrangeras en 
skördefest i orten som med fördel kan utökas med lokala råvaror.

KONSTINSTALLATIONER
Låt kreativiteten flöda och delta i centrums konstnärliga 
utsmyckning. Installationer med ljud och ljus eller 
konstutställningar i tunnlar och passager. En streetart-vägg lockar 
fram kreativitet hos alla åldrar. Är detta ett lyckat projekt skulle 
en permanent konstvägg kunna etableras. 

KULTURHISTORISK GUIDNING
En guidad runda i centrala Osby med stopp på värdefulla platser 
för Osbys kulturhistoriska arv, till exempel Briohuset och 
Lekoseum, Centralparken, Apan och Kaninen. Rundan kan 
genomföras gåendes med guidning från hörlurar eller med ett 
briotåg som kör runt under sommaren. 
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De enkla åtgärderna kan med fördel genomföras snarast då de har en direkt positiv inverkan på 
centrums miljö. Arbetet innebär en mindre kostnad men kan behöva utökade beslut gällande 
resurser, finansiering och aktörer. 

ENKLA ÅTGÄRDER

VÄGVISARE TILL NATUREN
Låt centrum möta vattnet och naturen genom tydligare  
skyltning. En vägvisare pekar tydligt ut riktning och sträcka för  
att hitta några av Osbys smultronställen. En naturupplevelse är 
aldrig långt borta. 

NY MÖBLERING
Centrum är i behov av upprustning med nya möbler såsom  
bänkar, papperskorgar och räcken. Möbleringen bör utgå från 
gestaltningsprogrammet för att skapa en enhetlig utformning.

GRATIS WIFI-UPPKOPPLING
På offentliga platser i Osby centrum bör gratis uppkoppling  
erbjudas. Stationen, torget och centralparken bör erbjuda  
möjlighet att koppla upp sig på Wi-fi nätet för att göra  
platserna mer tillgängliga och attraktiva.

VÄXTLIGHET
Ortens invånare efterfrågar mer träd, blommor och annan  
vegetation i centrum. Grönskan i centrum bör underhållas,  
bevaras och utvecklas. Kontinuerlig översyn av vegetationen  
behövs för att inte skapa dolda och otrygga miljöer.  

BELYSNING
För ökad trygghet och trivsel bör belysningen i centrum ses över 
och förnyas. Det gäller framförallt vid passager, tunnlar, öppna 
platser och stråk. Även effektbelysning bör användas som  
komplement för att skapa attraktiva offentliga miljöer. 

PARKERING
Differentering av parkeringsplatser och upprätta två timmars 
parkeringsplatser utanför Stora hotellet. Yteffektivisera befintlig 
parkering och utöka pendlarparkeringen. 

UTESERVERINGAR
Gör fler gator i centrum levande genom att ge plats åt fler  
uteserveringar. Med en trevligare shoppingmiljö gynnas även 
handeln. Vid vattnet finns plats för sommarcafé och kiosk.

MOTIONSMÖJLIGHETER
För att hålla invånarna hälsosamma och friska bör fler 
motionsmöjligheter skapas utomhus. Ett utomhusgym, 
boulebana eller pingisbord kan användas i alla åldrar och blir en 
trevlig mötesplats. Vid sjön kan uthyrning av kanoter och 
mountainbikes erbjudas. 

HANDELSRING FÖR LIVSMEDELSPRODUCENTER 
Torgets parkering kan upplåtas till varuutlämning enligt  
rekoringsprincipen. Detta innebär att lokala  
livsmedelsproducenter har ett gemensamt utlämningsställe  
för sina produkter, exempelvis en parkeringsyta.  
 

FÖRNYA TORGET
Torget ska fungera som ett flexibelt vardagsrum med bättre 
tillgänglighet och plats att mötas på. Sittmöbleringen behöver 
bytas ut och markbeläggningen behöver förnyas. Fontänen 
behöver åtgärdas.
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OMFATTANDE ÅTGÄRDER

De omfattande åtgärderna är större projekt som ska prioriteras i framtida planarbete och budget.  
Dessa åtgärder är av större skala och kräver därför en längre process med vidare utredning och ändrade 
detaljplaner. Planering av åtgärderna sker i dialog med berörda parter för att samspela och genomföra åtgärder i 
lämpliga skeden, exempelvis ledningsbyte vid ny markbeläggning. 

PARKERINGSDÄCK
Parkeringsdäck placeras ut från Västra Järnvägsgatan ut över 
delar av pendlarparkeringen med pelare. Detta ska ge ökad 
möjligheter för besökare och konsumenter samt pendlare. 

NÄRA OSBYSJÖN
Osbysjön är en fantastisk tillgång för Osbys medborgare som 
vi bör ta vara på bättre. Låt sjön ta plats och utvecklas till en  
trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler  
sittplatser, sportmöjligheter och grillplatser. Låt närheten till 
naturen och sjön prägla centrums platsidentitet och 
marknadsföring. Vattenkvalitén behöver förbättras vid 
Sjöängen så att området går att bruka som badplats i 
framtiden. Detaljplan för en gång- och cykelväg tillsammas 
med en bro över Näset (precis söder om tätorten) är 
färdigställd och behöver förverkligas för bättre 
kommunikationer till centrum.

FLER BOSTÄDER MED FÖRTÄTNING
Genom att förtäta de identifierade lucktomterna i centrum 
skapas möjligheter för fler bostäder i centrumnära läge.  
Bland ungdomar eller äldre är behovet av nya bostäder störst.

TRYGGARE STATIONSOMRÅDE
Stationsområdet mitt i centrum upplevs av många  
medborgare som otryggt och slitet. Här finns stor brist på 
mötesplatser och säkra, trivsamma passager över och under 
spåren. Fler grupperade sittplatser, trevliga upplysta passager 
och ett trivsamt café där möjlighet finns att köpa ett kopp 
kaffe gör kollektivresandet trevligare. 

CENTRUMKARAKTÄR VID TORGET
På Västra Storgatan trängs cyklister, gående och tunga fordon 
mitt i centrum. Förslagsvis kan ny markbeläggning, fler träd 
och växter planteras längs med gatan för en trivsam och trygg 
gatumiljö. Värmeslingor kan med fördel läggas i trottoarerna i  
centrum för tryggare gång- och cykelmöjligheter under  
vintern.

SÖDRA PORTEN
Utreda möjligheterna för verksamheter och andra funktioner 
som kan stärka centrumkaraktären i området. 
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TID- OCH GENOMFÖRANDEKARTA
 
 
Åtgärdsförslag 1        2018-2020

Åtgärdsförslag 2        2018-2030

Utredningområde

Utvecklingsområde

FÄRGFÖRKLARING



1. STATIONSOMRÅDET, ETAPP 1 
Miljön runtomkring stationen upplevs idag som otrygg och är inte särskilt attraktiv. Det behövs 
därför en upprustning av den offentliga miljön med bättre belysning, mer växtlighet, fler 
cykelparkeringar och sittplatser. Planken längs med järnvägen behöver även bytas ut eller rustas 
upp, vilket sker i dialog med Trafikverket. Utöver det bör kommunen skapa förutsättningar för 
verksamhet i stationshuset som även kan användas som vänthall.

2. PENDLARPARKERINGEN, ETAPP 1
Upprustning och översyn av pendlarparkeringen. Genom skyltning och markering är det möjligt 
att yteffektivisera parkeringen. Utöka pendlarparkeringen söder om Jenvägen på västra sidan, 
genom utgrävning av befintlig höjdskillnad.

3. TORGET
Upprustning och förnyelse av torget för att skapa en levande och attraktiv mötesplats. 
Torget ska fungera som ett flexibelt vardagsrum med en öppen flexibel yta för torghandel eller 
andra tillställningar. I första etappen genomförs mindre åtgärder såsom ny plantering, 
cykelparkering, belysning och upprustning av sittplatser. 

4. VÄSTRA STORGATAN
För att skapa en säkrare trafikmiljö längs Västra Storgatan kan gatans utformning ändras genom en 
ny och upphöjd markbeläggning. Syftet är att få ner hastigheten och på så sätt öka säkerheten för  
oskyddade trafikanter. För ett trevligare intryck föreslås även ny plantering längs med gatan.

5. PENDLARPARKERING, ETAPP 2
Utreda utökning av pendlarparkeringen genom ett parkeringsdäck från Västra Järnvägsgatan.

6. CIRKULATIONSPLATS PARKSKOLAN
För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bör korsningen 
Kristianstadsgatan - Östra Storgatan, ovanför Parkskolan, byggas 
om till en cirkulationsplats. För att möjliggöra genomförandet av 
åtgärden krävs medfinansiering från Trafikverket. 

7. STATIONSOMRÅDET, ETAPP 2
Järnvägen utgör en stark barriär mellan de västra och östra delarna av centrum. För att öka 
kopplingen och minska barriäreffekten behövs stationsområdet utredas ytterligare. Det 
behövs en lösning som bidrar till att förbättra stationen som bytespunkt samt ökar
tillgängligheten med en trygg och attraktiv passage över/under järnvägen. Syftet med 
utredningen är att se över möjligheterna till att skapa ett mer sammanhållet centrum. 

8. SÖDRA PORTEN
Utveckling av Lekoseums verksamhet samt upprustning av fastighet och intilliggande miljö. 
Försäljning av Briohuset med anledning av att lokalbehovet inte kvarstår för kommunen. 
Utredning av markfrågan avseende Grossören.

9. UTREDNINGSOMRÅDE
Centrala områden med god potential att höja centrummiljöns kvalitéer genom bättre 
funktion. Till exempel kan det handla om nya verksamheter och byggnader. Dessa områden 
behöver utredas vidare i markfrågan och detaljplaneskedet. 

10. UTVECKLINGSOMRÅDE - NÄRA OSBYSJÖN
Osbysjön är en fantastisk tillgång, men det finns behov av utveckling. Låt sjön ta plats och 
utvecklas till en trivsam mötesplats med strandpromenad, brygga, fler sittplatser, grillplats 
och sportmöjligheter, exempelvis utomhusgym. Kopplingen mellan Osbysjön och centrum 
behöver förstärkas. Låt närheten till naturen och sjön prägla centrums platsidentitet.

11. UTVECKLINGSOMRÅDE - CENTRALPARKEN
Idag upplevs Centralparken som en otygg plats som snarare används som en passage än en 
park. Centralparken behöver rustas upp för att göras mer levande och trygg i väntan på beslut 
om platsens framtida användning. Mindra åtgärder kan genomföras för att öka upplevelsen 
av trygghet, till exempel ny belysning och översyn av vegetation. Det finns även behov av 
nya bänkar, bord och papperskorgar.

FÄRGFÖRKLARING
Åtgärdsförslag 1   2018-2020

Åtgärdsförslag 2   2018-2030
Utredningområde
Utvecklingsområde

TID- OCH GENOMFÖRANDEPLAN
För att uppnå visionen Ett levade centrum föreslås mindre och större åtgärder runt 
om i centrum. Ett antal platser har identifieras som centrala i arbetet och där 
föreslås det att flera olika åtgärder genomförs. Förutom de fyra fokusområdena är det 
även områden utanför avgränsningen, men även de kan bidra till att uppnå 
visionen. Förslagen är listade utifrån tidsperspektiv. Observera att åtgärderna är 
förslag och att det inom varje tidsperspektiv inte finns någon prioritering.
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Bilaga 1

PARKERINGSINVENTERING
Följande sidor utgörs av en parkeringsinventering inom avgränsat 
område för arbetet med centrumplanen. Inventeringen redovisar 
beläggningsgraden på kommunala parkeringsplatser under olika 
tidpunkter.  Inventeringen genomfördes vintern 2017.

Parkering - en återkommande fråga
Parkering har varit en återkommande fråga under arbetet 
med visionsdokumentet, inte minst i dialogerna med 
näringslivet och Osby shopping. Många efterfrågar fler 
centrala parkeringsplatser. Med anledning av det 
genomfördes en parkeringsinventering vintern 2017. 
Enbart de kommunala parkeringsplatserna i centrum har 
studerats.

Inventeringen redovisar beläggningsgraden på de 
kommunala parkeringsplatserna vid fyra olika 
tidpunkter under dagen. Totalt är antal räknade
parkeringsplatser 619, varav 331 inte är tidsbegränsade, 
275 är begränsade till två timmar och 13 är 
handikappsparkeringar. Utöver det finns det ungefär 150 
ytterligare parkeringsplatser på privat mark i centrum. 
Grön färg innebär en beläggningsgrad på 50 procent 
eller mindre, gul innebär 50-80 procent och röd 80 
procent eller mer. 

Gott om lediga parkeringsplatser
Det är enbart parkeringsplatserna runt stationen som har 
en beläggningsgrad på 80 procent eller mer, vilket är ett 
resultat av alla pendlare. I övriga finns det gott om 
lediga parkeringsplatser alla tider under dagen. I 
samband med att kommunen flyttar tillbaka till 
kommunhuset kommer parkeringssituationen förändras 
runtomkring kommunhuset. Troligtvis kommer till 
exempel parkeringsplatsen vid torget, som i 
parkeringsinventeringen är grön under hela dagen, 
nyttjas mer. Samtidigt som grusytan vid Brio-huset 
kommer frigöras.

Förslag till åtgärder
Parkeringsinventeringen visar att det finns gott om lediga 
parkeringsplatser i centrum, både på västra och östra 
sidan, förutom kring stationen. För att klara av fler 
pendlare på längre sikt finns det därför behov av fler 
parkeringinsplatser vid stationen. Utifrån 
parkeringsinventeringen föreslås följande åtgärder för 
effektivare parkering samt utökad pendlarparkering.

•   Söder om Jenvägen på västra sidan är det möjligt att 
utöka pendlarparkeringen. Idag är det en slänt och en 
öppen grusyta som knappt används. Det är möjligt att 
utöka pendlarparkeringen utan att värdefulla värden 
går förlorat. 
•   Yteffektivisera parkeringsplatserna genom 
tydligare markering och skyltar, samt 
parkeringsplatser för mopeder/motorcyklar så att de 
inte tar upp en hel parkeringsplats.
•   Omfördelning av kort- och långtidsparkering.
•   Avvakta och se effekterna av flytten till 
kommunhuset, se över parkeringssituationen igen vid 
behov.
•   Grusytan vid Briohuset används idag till 
parkeringsplats, men det är oklart vad ytan ska 
användas till framöver. Fram till det beslutas är ytan 
lämplig som parkeringsplats eftersom avståndet till 
stationen är kort. Dock kan ytan struktureras upp för 
mer effektiv användning samt hänvisa pendlare till att 
parkera där. 
•   Hösten/vintern 2017 kommer laddstolpar för fyra 
elbilar installeras vid stationen. Följ upp 
användningen och utöka efterhand vid behov.
•   För att minska bilanvändningen i centrum bör
insatser göras för att få fler att cykla, särskilt när det 
gäller korta sträckor inom orten. Ytan söder om Jenvägen där det är möjligt att utöka pendlarparkeringen. 

Cykelparkeringen flyttas och byts ut.
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