
Sagan om City är en vision om Eslövs Centrum sommaren 2005 och lästes 
upp första gången under seminariet om centrumutveckling den 6 februari 
2003 där politiker, tjänstemän, handlare och fastighetsägare deltog. 
 
Det är säkert ingen sannsaga, men är tänk att öppna ögonen på hur en framtid i 
Eslöv faktiskt skulle kunna te sig om alla aktörer var positiva och hade 
framtidssyn. Vem vet… en vacker dag är det mesta kanske sanning, och även om 
bara en del kommer till stånd är vi trots allt då en bit på vägen för att göra 
Eslöv än mer attraktivt med välmående kommuninvånare, handlare och 
fastighetsägare 
 
 
 
 
 
Sagan om City 
 
Vi skriver 2005. Det är fredagen den 17 juni. Klockan är tjugo i sju på kvällen 
 
Den svenska sommaren visar sig från bästa sidan. Det är strålande sol  och  22 grader 
varmt. 
 
Jag ställer cykeln vid Domus, går över korsningen och vandrar ner för Västergatan på 
dess södra sidan… 
 
Jag tittar över gatan och konstaterar att dom nu rivet den gamla BP-macken. Ett nytt 
butikshus i 2 våningar har påbörjats. Det är Domus som ska bygga för att öppna upp 
för kläder, kosmetika, tv- och foto och andra konsumtionsvaror i huset.   
 
Passerar gamla bibliotekets lokaler. I dörren är Anders Kauranen från Skånskan på väg 
ut. Jag stannar upp och pratar en stund. Han berättar lite sorgset att dom nu skall 
stänga ner sin entrévåning och flytta upp allt på 2:a vån eftersom Hemtex, Duka och 
Bokia som samsats i lokalerna nu behöver utöka och skånskan känner pressen att 
lämna över lokalerna. Fast vi fick ju bra kompensation avslutar han glatt…. 
 
Några ungdomar kommer ut från dörren. Dom har varit i nederplan och spelat 
Laserdome. Ett populärt nöje trots att det är varmt o hett ute. Jag önskar Anders trevlig 
helg och  går vidare gatan fram… 
 
Slår en blick lite dyster åt vänster o konstaterar att Gallerix som tog över 
Socialdemokraternas lokaler i vintras, eftersom trycket på butiker var stort dom verkar 
frodas. 
 
Vinkar åt Ulf Hemark som står och tar ner flaggorna. Det är praktiskt nu när butikerna 
samordnat sina öppettider. Alla är överens om att stänga 7 på vardagarna och 3 på 
lördagar. Några har också börjat med söndagsöppet, men de flesta avvaktar 
fortfarande. Ulf vinkar glatt tillbaka. 
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Går vidare framåt, och korsar Västergatan, går sen förbi Expert. Både Lindex och 
Intersport har visst ökat omsättningen rejält sedan dom fick utökade butiksytor. Detta 
tack vare HSB som gjorde slag i saken. Dom byggde på P-ytan ett hus i 3 våningar 
butiker, lägenheter och med en väldigt vacker fasad och garage under jord.  
 
Vid Badhusparken ser jag glatt att den blandning som vi ville uppnå fungerar och 
parken har verkligen blommat upp. Längst ner ser jag några små barn leka. Kring dom 
sitter några äldre damer och tittar på. I sydvästra hörnet är det visst boulematch mellan 
gubbalaget ett lag från Ungdomens hus, och på streetbasketplanen är det högljutt o 
glatt. En hel del ungdomar sitter runt omkring o tittar på. 
 
Vandrar tillbaka förbi Vickis och Jysk gatan fram. Vid korsningen i Granlunds hörna 
stannar jag upp. Borde förresten döpas om till Tinas hörna. Här är som vanligt fullt. 
Tittar bort mot gamla Janne Lars där farsan jobbade och konstaterar att det är synd att 
banken ockuperar hörnan. Det är ju bra butiksytor. Både Guldfynd, JC och tom Åhléns 
har visat tydligt intresse för Eslöv sista tiden men det är ju fullt. 
 
Funderar en stund på vad som hänt senaste åren. Skyltpolicyn har ju slagit väl ut. 
Flaggspelen längst gatorna med butiksnamnen som centrumföreningen bekostar gör en 
ju glad.  
 
Det har också dykt upp några ljusskyltar på fasaderna. Spännande. Ger ett intryck av 
att staden växt. Och i infarterna på väg mot torget finns numera stolpreklam som också 
ger lite storstadskänsla. Även den nya busskuren vackert Eslövsgrön, och med en 
ljustavla markerar lite stadskänsla. 
 
Går över gatan, och på torget känner man rejält av glädjebruset så här i den härliga 
sommarvärmen. Hamnar mitt in i Tinas torgservering, vackert inhägnad och med fina 
trämöbler och en liten serveringsbod. Parasollerna är uppe för att skydda mot den 
intensiva kvällssolen, men snart drar dom säkert igång gasvärmarna för att ytterligare 
förlänga kvällen.  
 
Just nu är de flesta på väg att lämna. Troligen dom som är nöjda med arbetsveckan och 
samlats nere på stan för lite afterwork med en kall öl, eller en kopp kaffe. Men det 
brukar inte vara tomt länge, för snart kommer kvällsgänget och intar borden och torget 
fortsätter leva långt in på småtimmarna. 
 
Mitt på torget stannar jag upp…  Nästa år ska man bygga en lite fastare installation 
här. Ritningar jag sett visar en mörkgrön oval byggnad mitt på torget ca 10 meter lång 
med stora jalusier i 4 hörn av ovalen. De 4 separata avdelningarna lär redan vara 
tingade. Från dessa ska man sedan ha servering på alla håll. Det skulle visst vara glass 
o korv. En Kebabservering – och sen de två sydliga var visst en restaurang samt ett 
café. Från alla fyra hållen skall det stråla ut en utdragbar enkelt takkonstruktion så 
gästerna kan ha lite skydd om det blir dåligt väder.  
 
Jag ser att även 202an har en god kommers idag på sin servering på Köpmansgatan. 
De har tvingats ta en bit av torget också. Att de skulle bli SÅ stora där! 
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Och även pizzerian har tagit för sig en bit av gatan.  
 
I hörnan där Boms glass tidigare stod är det också liv. På den provisoriska 
strandplanen spelar just nu några grabbar fotboll. I morgon lördag är det visst 
hemmamatch i beachhandbollsserien för ett av EIKs tjejlag. Det brukar dra tills sig 
ganska många lördagsshoppares uppmärksamhet. Hörde förresten att Färs o Frosta 
skulle kanske sponsra en liten mobil läktare invid planen.  
 
Mittemot Föjers har de mobila lekredskapen utnyttjats rejält redan, och den stora 
leksaksbrandbilens vattensystem har skvätt en del. Några småbarn springer förtjust 
runt och blir duschade av aluminiumsvampen som ger en härlig svalkande 
vattendimma så här i kvällsvärmen. Alla föräldrar är inte jätteglada för att ungarna blir 
blöta, men UNGARNA är nöjda! Bara att tacka VA-enheten för att dom ställer upp o 
sponsrar. 
 
Boms, som flyttat ner mot mitten av torget, där gamla p-automaten stod, har verkligen 
fått en ljus idé när dom köpte in ett 50-tal fällbara strandsolstolar som man får låna om 
man köper en glass. Dom används flitigt på hela torget, dels för att sitta o sola, men 
också för att titta på fotbollen, när föräldrarna går ner med barnen för att leka eller bara 
för att sitta o titta på folk. Affärsidén är enkel! Köp en glass o stol för 50:-. Hälften får 
du tillbaka när du lämnar in stolen igen. Och skulle inte någon orka hänga tillbaka den 
så finns det en horder av ungarna som villigt hänger tillbaka den och får sin 25 krona.  
 
Går vidare ner över torget emot Dressman. Ser att Cecilia och Gunilla redan kommit. 
Vi e ju ett gäng partikamrater som brukar träffas här på torget ibland på fredagarna för 
att lägga lite strategier och bara njuta av folkvimlet. Ikväll ska vi äta något på 
Thairestaurangen som placerat sina bord i västra hörnan av torget. ”Kommer snart” 
skriker jag o vinkar…. 
 
Går över den numera enkelriktade gatan utanför Pressbyrån och funderar på om man 
verkligen kan stänga den helt såsom den stora mängd cyklister som tillkommit och en 
hel del andra numera kräver. Det räcker kanske att bussen kan köra här, nu när den 
dessutom går var 15:e minut, och är gratis för alla kommuninvånare ? 
 
Går bort emot Finn, och hälsar glatt på Urmakare Ståhl som stänger ner butiken för 
kvällen. Det var förresten många år sedan han hade inbrott nu…! Skönt…. 
 
När jag går förbi Sparbanken Finn så ser jag att den nytillkomna lilla gallerian 
fortfarande har öppet. I gamla banklokalen trängs nu både en modeaffär, Malmströms 
o Camilla, Kjell & Co och Verner o Verner.  
 
Sparbanken tog sitt ansvar i vintras när de insåg att butikerna tryckte på. Dom flyttade 
helt enkelt upp större delen av verksamheten en våning, och det fungerar ju bra när 
man ändå inte önskar så många dagliga möten med kunderna. Däremot har 
bankbutiken utvecklats bra. Numera är det en strid ström kassakunder, mest 
pensionärer som sköter de små problemen där, och en våning upp visar man musklerna 
med trevliga kontorsrum där man får en bra och personlig betjäning när man behöver. 
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Fortsätter gatan fram och finner målet för mina steg åt söder. Den numera avschaktade 
Shelltomten som fungerat som p-plats sista åren ska snart bebyggas.  Genom ett bra 
avtal med PNB skall det byggas småbutiker emot Södergatan. Det blir en 
parkeringsyta i markplan på bakdelen av huset och sedan i 3 våningar ovanpå 
butikerna och parkeringsytan ska man fylla igen stadsbilden med ett vackert hyreshus. 
Lite udda men kul tänkt. 
 
Svänger in genom den gamla Gallerian och konstaterar att här verkar butikerna frodas 
som vanligt. Fortfarande lite skräpigt, men så ska det kanske vara här, det är dess egen 
charm? 
 
Uppe vid stationen går jag förbi den nya bussterminalen med sitt fräcka vågformade 
väderskyddstak och över järnvägen i den nya övergången som SJ byggde. På vägen 
över beundrar jag utsikten och det nya huset vid pendlarparkeringen och 
arbetsförmedlingen som EBO byggt.  
 
Väl över på andra sidan går jag ner emot det nya fyrkantiga gula tegelhuset,  och rakt 
igenom den helt underbara innergården. Den har verkligen blivit en oas med sina fyra 
hopbyggda huskropparna och endast små välvda öppningar i hörnorna. En massa 
människor är samlade på gården. Det dukas på de fasta borden i mitten av grönytan. 
Tänk att dom alltid verkar ha någon gårdsfest på gång här….  
 
Tar mig snabbt tillbaka för tiden börjar rinna ut. Vi ska ju träffas klockan 7 och jag vill 
inte vara sen.  
 
När jag passerat under järnvägsviadukten ser jag att dom nu har påbörjat den tredje 
och sista våningen av parkeringsgaraget som skall vara klart till hösten mellan museet 
och järnvägen. Tror det blir både funktionellt och vackert både från gatan och de som 
passerar förbi med tågen. 
 
På väg mot torget passerar jag också lokalen där Perfekt Radio o TV flyttade ut förra 
sommaren. Dom öppnade förresten istället i Bil-Månssons gamla lokaler, tillsammans 
med Kökscentrum. I Perfekts gamla lokal finns nu ett medborgarkontor där man har 
öppet under butikstid och kan få hjälp med en mängd kommunala frågor, såsom att 
söka bygglov, prata miljöfrågor, träffa en socialsekreterare eller kanske prata med 
någon av de politiker som finns där någon gång i veckan. En succé redan från början!   
 
Tillbaka vid torget ser jag att det nu börjar bli fullt vid uteserveringarna, och tänker 
nöjt…. 
 
Synd att … att vi inte gjorde det är avtalet med köpmännen. Det skulle kompensera för 
eventuella inkomstförluster emot att dom skulle betala in hälften av en eventuell 
vinstökning. Det hade nog gett en massa klirr i kommunkassan. Men någon jurist kom 
på att det var ju inte ens lagligt….. 
 
 
Tony Hansson 
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