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Resor. Följ med på en resa 
till helvetets port. B16–20

Böcker. Brott lönar sig 
– i alla fall i bokbranschen B2

Ingrid Andersson med dottern Patricia tar tåget från Sösdala. Här fick invånarna vänta på tåget i 32 år – men när det väl kom började orten leva upp. FOTO: PETER FRENNESSON

Pågatågen frälser byarna 
Special. De nya tågstoppen har blivit en vitamininjektion för flera skånska småorter.
■ Snart börjar pågatågen rulla från sju skånska orter som 
därmed får ny växtkraft och framtidstro. Pågatågseffekten 
gör att inflyttningen stiger, pendlingen ökar och lönerna 

höjs. Till exempel har Stehag mer än fördubblat sin be-
folkning sedan pågatåget kom 1989 medan Röstånga har 
krympt. Sydsvenskan har besökt Sösdala, där optimismen 

och företagsamheten sjuder sedan det första pågatåget 
rullade in 2011. På bara två år har resandet till och från 
Sösdala ökat med 50 procent.  A10–15

Klimatmötet 
slutade med 
kompromiss  A18

”Det räcker nu. Dra 
någonstans, i era 
 nypressade overaller, 
och vinterförvara 

varandra.”
Jonas Nyrén vågar vägra ha 
 ordning på torpet.  A28

■ I somras avgick Ilmar 
Reepalu (S) från posten 
som kommunstyrelsens 

ordförande i Malmö. Nu 
siktar han på att ge sig in 
i region politiken, och före-

slås bli nionde namn på 
Social demokraternas val-
sedel i fullmäktigevalet.  A7

Reepalu tar nya tag 
i regionpolitiken

Vi jämförde invånare, folkökning 
och villa priser i orter med och utan 

pågatågsstation . Byarna med påga-
tåg avgick med segern. Se matcherna 

ort för ort på sidan A13.

16–3

d

395:-
(Ord.pris 525:-)

 60 min.

Kommunens 
miljökonsult på 
dubbla stolar  C2
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O m några veckor får 
en rad skånska ort-
er framtidshoppet 
tillbaka. Ballings-
löv, Hästveda, Kille-
berg, Önnestad, 

Fjälkinge, Bjärnum och Vittsjö får påga-
tåg. Nästa år tillkommer Kvidinge och 
Tjörnarp. Fler orter står på tur.

Trafikforskare kallar det som sedan 
förväntas inträffa pågatågseffekten: in-
flyttningen stiger, pendlingen ökar, job-
ben blir fler och inkomsterna höjs lik-
som utbildningsnivån. Välståndet för-
delas jämnare över ett Skåne som länge 
har handikappats av dramatiska skill-
nader mellan välmående städer och 
 fattiga isolerade småorter med glesa 
bussförbindelser och utan framtidstro.

Sösdalaborna väntade på tåget i 32 år. 

Den flitiga lilla industriorten mitt i Skå-
ne hade stått stilla, eller snarare gått till-
baka, sedan det sista SJ-tåget lämnade 
stationen 1979. I maj 2011 kom det förs-
ta pågatåget, och Sösdala började leva 
upp. Nu ökar inflyttningen och arbets-
tillfällena i snabb takt, och det största 
bekymret i samhället är att hitta bostä-
der till alla.

– Vi är både stolta, glada och tacksam-
ma. Folk mår mycket bättre nu. Det är 
en jättestor frihet att ha bra tågförbin-
delser. Det betyder oerhört mycket för 
ett litet samhälle, säger Ingvar Lowén, 
ordförande i den lokala intressefören-
ingen som har jobbat i många år för att 
få tågförbindelserna tillbaka. De kan re-
dan se att resandet har ökat med 50 pro-
cent på bara två år.
WFortsättning på nästa uppslag

Vinnarna Sösdala, Höör, Stehag, Gärsnäs 
och Skurup har fått en  vitamin injektion av de 
nya tågstoppen,  medan förlorare som Hörby, 
 Röstånga, Östra Tommarp och Sjöbo än så 
länge ser tågen susa förbi. 

Sydsvenskan har granskat pågatågseffekten.

Tåget ger 
nytt liv  
i byarna

Varje timme går ett pågatåg till Malmö. Lika ofta kan Sösdalaborna ta tåget till                                                           huvudorten Hässleholm.
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Varje timme går ett pågatåg till Malmö. Lika ofta kan Sösdalaborna ta tåget till                                                           huvudorten Hässleholm.
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WFortsättning

■ ”Det första tåget på den nya tåg-
tabellen anlände kl 11.40 från Höör. 
Glada barn från skolan i Sösdala hade 
fått möjlighet att åka den första tu-
ren till Sösdala. Kl 11.41 gick det sedan 
från Sösdalas nya station vidare mot 
Hässleholm. Framåt kan Sösdalabor-
na räkna med att tåget stannar i Sös-
dala en gång i timmen, något som var 
tydligt uppskattat av de närboende. 
Stämningen höjdes ytterligare under 
dagen av musik från Jernbanekapel-
let och Sösdalas musikskola.”

Man skulle kunna tro att texten är 
från sommaren 1859 när järnvägen 
kom till Sösdala. Men nyheten pub-
licerades på Trafikverkets hemsida 
den 14 maj 2011. Invigningen var det 
största som hänt i Sösdala på många 
år. Och det var bara början på en fan-
tastisk utveckling. Två och ett halvt 
år senare har resandet ökat med 50 
procent. Idag åker fler pågatåg till och 
från Sösdala än vad prognosmakare 
satte upp som mål för 2020.

Arne Persson och Glenn Åstedt bör-
jade med tomma händer. Idag dri-
ver de bland mycket annat industri-
fastighetsbolaget Agérum AB, som 
gjorde en jätteaffär 2010 när de köp-

te en gigantisk industri- och lagerlo-
kal vid Fabriksgatan i Sösdala. Det var 
här Dux tidigare byggde sina sängar 
som såldes över hela världen. Men 
2010 var den tiden förbi och lokaler-
na stod tomma och övergivna. 14 000 
kvadratmeter till ingen nytta, mitt 
i den skånska glesbygden.

– Många tyckte vi var knäppa när 
vi gick in i detta, säger Glenn Åstedt. 
Men du måste tro på något, och sedan 
kör man på bara.

Arne Persson och Glenn Åstedt var 
inte knäppa. De visste en sak som 
skulle förändra allt i det gamla järn-
vägssamhället, som inte hade sett ett 
tåg stanna de senaste 32 åren: 2012 
skulle Sösdala få en pågatågsstation.

– Utan pågatågen hade vi nog inte 
köpt det, säger Glenn Åstedt.

– Vi såg ritningarna och tänkte ”O 
min själ”, säger Arne Persson.

Stora delar av lokalerna är redan 
uthyrda. Några företag har lager här, 
andra har hela sin verksamhet. Inter-
nethandeln Odla.nu är granne med 
Sterling AB, som förser den svens-
ka handeln med presentpapper. Lite 
längre bort finns Rollox AB som ut-
vecklar motorcykelmotorer.

Men Arne Persson och Glenn Åstedt 
har större idéer än så.

– Vi ska dra folk från Malmö tack 
vare tåget, förklarar Glenn Åstedt. 
Vi kan erbjuda företag kontorsytor till 
mindre än halva priset mot Öresunds-
regionen. Det tar bara tjugo–trettio 
minuter att åka hit från Malmö och 
Lund.

På tusen kvadratmeter ska de byg-
ga 52 kontorsrum. De tvivlar inte ett 
ögonblick på att de ska få dem ut-
hyrda.

– Hur många företag behöver ha 
kontoret mitt i Malmö? säger Glenn 
Åstedt. Om det är halva priset här?

Det är en särpräglad skånsk förete-
else och kallas bland trafikforskare 
för pågatågseffekten. Hans Sahlin är 
utredare inom regional analys och 
har mer ingående än de flesta fors-
kat i påga tågens positiva effekter för 
Skåne.

– Pågatågseffekten är en långsiktig 
effekt som i princip innebär att en re-
gion blir större. Fler får tillgång till 
ett större omland. Fler kan pendla 
till jobb, boende och utbildning. Det 
ger fler alternativa jobbmöjligheter, 
högre löner samt högre och jämnare 
utbildningsnivå i alla skånska kom-
muner, säger han.

För sex år sedan gjorde Hans Sah-
lin en ingående studie av alla de orter 

som trafikeras med pågatåg. Därför 
vet han vad som händer när sömniga 
småorter som Sösdala, Tjörnarp eller 
Ballingslöv plötsligt väcks till liv med 
pågatåg.

– Varje liten ort som kopplas in 
i påga tågssystemet blir mer attraktiv 
att bo i. Det finns inga entydiga be-
lägg för att fastighetspriserna ökar. 
Däremot växer de fortare än andra or-
ter med motsvarande förutsättningar, 
säger han.

Hans Sahlin lägger tonvikt vid 
”motsvarande förutsättningar”. Det 
finns kustnära orter med låg skatt 
(exempelvis Bjärred, Lomma, Falster-
bo och Höllviken) som växt kraftigt 
trots att de aldrig fått pågatåg. Och 
det finns orter med pågatåg där hus-
priserna aldrig skjutit fart. Därför är 
det lättare att jämföra orter i inlandet 
med och utan pågatåg.

En klassisk jämförelse är den mellan 
Höör och Hörby. Hörby har i histo-
risk tid alltid varit den större orten, 
men när det första pågatåget rullade 
in i Höör 1988 fick Hörby en svaga-
re konkurrenskraft i kampen om den 
arbets pendlande befolkningen.
 

WFortsättning på nästa sida

”Vi ska dra folk från Malmö. Hur många företag behöver  
ha kontoret mitt i Malmö? Om det är halva priset här?”

1859
■ Samhället Sösdala föddes den 
18 juli 1859 när järnvägen kom 
till byn.

1979
■ Det sista SJ-tåget lämnade 
Sösdala den 10 juni 1979 kl 
17.42.

2011
■ Lördagen den 14 maj 2011 
avgick det första pågatåget mot 
Hässleholm kl 11.41.

”Varje liten  
ort som 
kopplas in 
i påga tågs-
systemet 
blir mer  
attraktiv att 
bo i.” 

Hans Sahlin, utreda-
re inom regional 
analys som har fors-
kat om pågatågens 
positiva effekter för 
Skåne.

Odla.nu är Sveriges största trädgårdssajt. Lagret finns numera i Sösdala. Bengt Håkansson stämmer av läget med hyresvärdarna Glenn Åstedt och Arne Persson i före detta Dux sängfabrik.
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Resandet i Sösdala 
ökade med 50 procent
■ 2010 gjordes 460 resor per 
vardag med buss.
■ 2012 gjordes 690 resor per 

vardag med pågatåg.
■ Nettoökning av resandet: 
2010–2012: 50 procent.
■ Prognos för 2020: 570 resor 
per vardag med tåg.

Stångby

Båstad 2015

Ängelholm

Åstorp

Landskrona

Kävlinge

Malmö
–Eslöv 1983
–Landskrona 1983
–Helsingborg 1983
–Höör 1988
–Hässleholm 2010
–Kristianstad 2010

Lund

Ystad
–Malmö 1990
–Simrishamn 2003**

Trelleborg
–Malmö 2015

Simrishamn

Kris
tia

nsta
d

Hässleholm

Osby

Markaryd
–Hässleholm 
  dec 2013

Bromölla
–Hässleholm 
  dec 2013

Eslöv

Helsingborg
–Bjuv 1991
–Åstorp 1998
–Ängelholm 1999
–Kristianstad 2007

planerad pågatågsstation med linje och startår.
station och linje som startar med pågatåg dec 2013.

möjlig pågatågsstation med linje, oklar tidsplan.

pågatågsstation, med startår om det avviker från linjens.

större station – startår för linjerna i de vita rutorna.

nedlagd/vilande pågatågsstation.

Första pågatågslinjerna 1983.

Teckenförklaring

Maria

Ramlösa

Rydebäck -01

Glumslöv -01

Häljarp -00

Dösjebro -84

Alnarp

Triangeln -10
Östervärn *

Persborg * 
Rosengård 2015

Staffanstorp
Dalby

Hyllie -10

Lomma
Flädie

Furulund

Gantofta -01

Vallåkra -01

Tågarp -01

Åkarp

Tomelilla

Smedstorp

Gärsnäs

Ö Tommarp*

Järrestad*

Lunnarp

Köpingebro

Sv
art

e -
96Ryd

sgård

Sku
rup

Sv
ed

ala

Börrin
ge

Oxie -96

Västra Ingelstad 2015

Östra Grevie 2015

Svågertorp
Stora Köpinge*

Hjärup

Gunnesb
o -8

6
Örtofta

Stehag -89

Hörby

Sjöbo

Röstånga

Höör

Tjörnarp 2014

Önnest
ad

Fjä
lki

nge

Ballingslöv

Hästveda

Killeberg

Vittsjö 

Bjärnum

Sösdala -11

Vinslö
v

Billeberga -86

Teckomatorp

Arlöv

Påarp

Mörarp

Bjuv

Klip
pan

Kvid
inge 2

014

Pers
torp

Ty
rin

ge

Ödåkra

Billesholm

Vegeholm

Kågeröd

Svalöv

Marieholm

Kattarp

Förslöv 2015

Barkåkra 2015

* Östervärn och Persborg var 
öppna för pågatåg mellan 1994 
och 2011. De kan komma att 
öppnas igen om Malmö får en 
ringlinje 2015. Östervärn kan 
även bli aktuell för Staffanstorp-
Dalby-trafik.

** Österlenbanan hade tidigare 
gles trafik med diesellok. 

Hässleholm–Växjö 
Fortsätter norrut till Älmhult, 
Diö, Vislanda, Alvesta, Växjö. 
Klart dec 2013.

Här går pågatågen

Pågatågsmatchen – jämförelser mellan orter som fått och inte fått pågatåg

** Folkökning 1980–2010.
** Folkökning 2000–2010.
*** Folkökning 1990–2010.
*** Längre tidsintervall för att 
ge säkrare statistik.
               Källor: SCB och Booli

Kommentar: Hörby var fram 
till 1970-talet den större av de 
mellanskånska tvillingorterna, 
strategiskt belägen vid 
landsvägen. Med pågatågen 
gick Höör om och förbi.

3–1
1988Pågatåg: sedan …

Antal invånare 2010

Folkökning

Villapriser, kr/m2, 2013

Villaprisökning sedan 
pågatågsetablering

(avser hela kommunen)

–

7 085

+ 28 %*

7 865

+ 34 %*

12 779 11 457 

+ 325 % + 336 %

Höör Hörby

Kommentar: Röstånga var 
ännu i början av 1990-talet klart 
större än Stehag. Med 
pågatågen har Stehag gått om 
och förbi inte bara Röstånga, 
utan även Löberöd och Tjörnarp.

4–0
1989 –

839

– 6 %*

1 122

+ 103 %*

13 278 8 760 

+ 311 % + 239 %

Stehag Röstånga

Kommentar: Två jämnstora 
centralorter på liknande 
avstånd från Malmö–Lund, den 
ena fick pågatågstrafik, den 
andra inte.

4–0
1990 –

6 724

+ 13  %***

7 565

+ 16 %***

13 507 11 535

+ 252 % + 200 %

Skurup Sjöbo

Kommentar: Två expansiva 
orter på pendlingsavstånd till 
både Malmö-Lund och 
Helsingborg. Orten med 
pågatåg växer snabbast.

2–2
2001 –

1 598

+ 22  %**

858

+ 34 %**

17 152*** 11 053

+ 119 % + 125 %

Dösjebro Marieholm

Kommentar: Båda har haft 
tågtrafik länge, men pågatågen 
nådde bara en av orterna. 
Sedan dess har Gärsnäs växt, 
Östra Tommarp krympt.

3–0
utbyggt 2002 nedlagt 2002

284

– 7 %**

1 000

5 %**

8 974 8 603***

+ 131 % + 131 %

Gärsnäs Ö TommarpFörklaring
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W Fortsättning

Att Höör till slut växte om Hörby 
framgår av grafiken på föregående 
uppslag i en av de ”matcher” mel-
lan likvärdiga kommuner som Syd-
svenskan konstruerat. Folkökningen 
har varit kraftigare i Höör än i Hörby, 
priserna på fastigheter har ökat mer.

Men inte bara pågatågen gör skill-
nad. Hur varje kommun utnyttjar ny 
pågatågs trafik har också betydelse.

– Oftast satsar kommunerna på att 
utveckla en ort som får pågatåg just 
därför att den har bra kommunika-
tioner, säger Hans Sahlin och nämner 
Stehag i Eslövs kommun som blom-
mat upp tack vare påga tågen – och en 
framsynt kommunal planering.

Stehag fick pågatågstrafik 1989 och 
stationen tog snabbt emot många tåg-
pendlare. Allt fler Stehagsbor använ-
der stationen, men även inpendlande 
bussresenärer från Billinge, Stocka-
möllan och Röstånga, orter som stag-
nerat medan Stehag vuxit till sig.

Enligt Hans Sahlin är risken uppen-
bar att grannorterna till nya pågatågs-
orter hamnar på efterkälken. På sam-
ma sätt som när järnvägen utveckla-
des på 1800-talet är det idag viktigt 
för varje samhälle att inte hamna vid 
sidan av spåren och allfarvägarna. 
Annars kan det vara kört.

– Kört är det kanske inte. Men det 
är betydligt svårare för en småort att 

hävda sig om pendlare som ska ta sig 
till Malmö–Lund-området måste byta 
färdmedel en eller flera gånger, säger 
Hans Sahlin.

– Vi är både stolta, glada och tacksam-
ma. Folk mår mycket bättre nu. Det är 
en jättestor frihet att ha bra tågförbin-
delser. Det betyder oerhört mycket för 
ett litet samhälle.

Ingvar Lowén är gammal yrkesoffi-
cer. Han är född och uppvuxen i Sös-
dala, som sedan länge hör till Hässle-
holms kommun, men försvann ut 
i stora världen för att göra officers-
karriär. Nu är han tillbaka, och har 
tagit rollen som lokal pådrivare. Han 
är ordförande i Sösdala-alliansen, 
den lokala intresseföreningen som 
har jobbat och lobbat i många år för 
att få tågförbindelserna tillbaka. Han 
kan redan se resultaten av pågatågs-
effekten i Sösdala:

– När jag pratade med folk i and-
ra orter som fått pågatåg sade de att 
inget händer de första två åren. Sedan 
börjar det hända saker. Men vi har re-
dan sett att över 25 000 kvadrat meter 
produktionsyta har tagits i bruk. Och 
vi har blivit fler. Vi är den kransort 
i Hässleholms kommun som har ökat 
mest.

Befolkningsökningen de åtta första 
månaderna i år var 82 personer. Det 
är mycket för en tätort på 1 800 per-
soner. Räknar man in omlandet har 
Sösdala cirka 4 500 invånare.

– Det positiva är att många av de in-
flyttade är barnfamiljer. Många som 
är barnfödda här kommer tillbaka 
och letar bostäder. Vad vi behöver nu 
är fler marklägenheter, så att de äldre 
som sitter kvar i sina villor kan läm-
na dem till en ny generation barnfa-
miljer.

Varje år vid den här tiden revolutio-
neras tågtrafiken i Sverige. I år sker 
det den 15 december. SJ får nya tid-
tabeller och nya konkurrenter. I Skå-
ne är nya pågatåg den stora föränd-
ringen.

Skånetrafiken har enorma förhopp-
ningar på de två nya pågatågslinjer 
och de nio nya pågatågsstationer som 
nu ska öppna.

– Det blir en vitamininjektion för de 
här samhällena. Det gör regionen mer 
levande, säger Magnus Andersson, 
affärs områdeschef på Skånetrafiken.

Enligt Andersson får folk på orter 
som Bjärnum, Önnestad och Vittsjö 
ökade möjligheter att arbetspendla 
till andra orter. Företag på orter som 
Ballingslöv, Hästveda och Markaryd 
kan lättare rekrytera arbetskraft från 
sydligare delar av Skåne.

– Dessutom kan vi bidra till en bätt-
re utveckling i orter som länge haft en 
negativ befolkningsutveckling, säger 
Magnus Andersson.

Men blir pågatågen verkligen den 
frälsning för nordligaste Skåne som 
Skånetrafiken hoppas? Ökar resan-

det? Går huspriserna upp? Det finns 
flera faktorer som talar för att tågsats-
ningen inte blir en omedelbar succé:
■ Enligt trafikforskare är få byten på 
vägen till Malmö–Lund en förutsätt-
ning för att pågatåg ska locka till sig 
många resenärer. De nya pågatågs-
resenärerna får långa väntetider när 
de ska byta tåg i Hässleholm. ”Det är 
en akilleshäl”, säger Magnus Anders-
son.
■ Enligt trafikforskningen är det vik-
tigt med fasta tidtabeller där tågen av-
går på samma klockslag timme efter 
timme. Det har Skånetrafiken tving-
ats göra avkall på i nordligaste Skåne.
■ Det är viktigt att tågen blir punkt-
liga och pålitliga. Det är högst osäkert 
längs Södra stambanan där SJ är kri-
tiskt till att nya pågatåg ska skapa nya 
risker för ytterligare förseningar.
■ Dessutom finns det en studie från 
Lunds tekniska högskola från 2007 
som inte fann något som helst sam-
band mellan den nya pågatågstrafi-
ken längs Västkustbanan och stigan-
de huspriser.

– Det finns säkert sådana exempel 
också. Men det tar ju tid med saker 
och ting. Men vi har ju sett på and-
ra orter som fått pågatåg att de blivit 
mer attraktiva att bo och verka i, sä-
ger Magnus Andersson.

Under halva 1900-talet var Dux en 
av Sösdalas största arbetsplatser 
med bortåt tvåhundra anställda i fa-

”Pågatågen var det helt avgörande för att vi kunde flytta 
tillbaka hit. Det var viktigt för oss att få med oss så många 
som möjligt av personalen från Trelleborg.”

I Tjörnarp har inget tåg stannat på flera årtionden. Men                                                 om ett år ska byn få pågatåg.

Orter som fått pågatåg  
de senaste 20 åren
■ 2011: Sösdala.
■ 2010: Triangeln och Hyllie i Malmö.
■ 2003: Köpingebro, Tomelilla, 

 Lunnarp, Smedstorp, Gärsnäs och 
Simrishamn (hade tidigare gles trafik 
med dieselmotorvagnar).
■ 2001: Gantofta, Vallåkra, Tågarp, 
Glumslöv, Rydebäck.

■ 2000: Svågertorp i Malmö, Häljarp.
■ 1999: Kattarp, Ödåkra och Maria 
i Helsingborg.
■ 1996: Svarte, Oxie.
■ 1994: Persborg i Malmö.

”Vi kan bi-
dra till en 
bättre ut-
veckling i 
orter som 
länge haft 
en nega-
tiv befolk-
ningsut-
veckling.”

Magnus Andersson, 
affärsområdeschef 
på Skånetrafiken.

Bättre Bohag 1926:s lokal i Sösdala ligger precis intill järnvägen och pågatågen susar förbi utanför vd:n Samuel Eks fönster.
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briken som byggde de berömda resår-
sängarna och de lika berömda design-
möblerna. 

Idag byggs sängarna i Portugal, och 
de säljs fortfarande över en stor del av 
världen. Här hemma har marknaden 
varit motigare. Det nordiska produk-
tionsbolaget, som flyttade till Trelle-
borg för några år sedan, gick i kon-
kurs förra året och återuppstod som 
Bättre Bohag 1926 – och nu är möbel-
tillverkningen tillbaka i lokaler i Sös-
dala.

– Vi hade en lokal tillgänglig här, 
berättar företagets vd Samuel Ek. 
Men pågatågen var det helt avgöran-
de för att vi kunde flytta tillbaka hit. 
Det var viktigt för oss att få med oss 
så många som möjligt av personalen 
från Trelleborg. Och vi fick behålla 
den personal som vi ville ha.

Dux, som en gång sysselsatte två-
hundra personer i Sösdala, driver nu 
vad de kallar en ”boutique factory” 
med fjorton anställda. Tillverkningen 
av Bruno Mathssons berömda fåtöl-
jer kräver ett stort mått av hantverks-
skicklighet, och det gör att varje an-
ställd är något av en nyckelperson för 
produktionen. Vissa modeller kräver 
en upplärningstid på ett år.

– Vår personal är vår främsta re-
surs, säger Samuel Ek. Någon har va-
rit med i mer än trettio år. Vi försöker 
måna om dem. Det är viktigt för oss 
som svenskt varumärke att kunna be-
driva produktion i Sverige.

Susan Andersen kan göra det mesta 
inom möbeltillverkningen, men nu 
jobbar hon som avsynare och grans-
kar varje fåtölj som ska lämna fabri-
ken. Varenda söm ska vara perfekt. 
Just nu har hon ett exemplar av få-
töljen Superspider på gransknings-
bordet.

– Här är det väldigt noga. Det är de-

taljerna vi är kända för. Hur sömmen 
ligger, finishen på kromet. Är det inte 
perfekt så skickas den tillbaka.

För Susan Andersen var det ingen 
tvekan om att följa med företaget till 
Sösdala. Hon tar bussen från Trelle-
borg vid sextiden på morgonen, byter 
till pågatåg i Hyllie och stiger av i Sös-
dala när arbetsdagen börjar.

– Jag är hemma vid halv sju. Det 
blir långa dagar. Men jag tycker ju 
om jobbet.

Efter ett halvårs letande har hon 
nu hittat en övernattningslägenhet 
i Sösdala.

Vd Samuel Ek är uppvuxen i Sös-
dala och har jobbat på Dux i trettio 
år. Tio av dem tillbringade han i New 
York där han byggde upp butiker för 
den amerikanska marknaden. Nu är 
han tillbaka där han började.

– Fast jag bor i Malmö. Jag tillhör 
också dem som pendlar. Men jag har 
också haft tankar på att flytta till baka. 
Här kan man få en villa för en mil-
jon, eller en och en halv. De säger att 
bostadspriserna redan har gått upp 
15–20 procent sedan pågatågen bör-
jade gå.

Tågpendlingen för inte bara arbets-
kraft till Sösdala, påpekar han:

– Fler och fler som jobbar i Malmö 
eller Lund flyttar hit nu när det finns 
både billiga hus och fungerande kom-
munikationer.

Nya pågatåg får fastighetsmäklarna 
att jubla. Det kan bli högre huspriser 
och fler avslut. Men den statistiska sä-
kerheten är ytterst bristfällig.

Mikael Stenberg är mäklare på 
Fastighetsbyrån i Hässleholm, ”en 
ort som finns tack vare tågen”, som 
han säger. Han säger att de nya påga-
tågen i nordligaste Skåne redan i för-
väg skapat förväntningar om högre 
huspriser.

– Redan innan pågatågen kom till 
Sösdala steg priserna på ett genom-
snittsvilla från en halv miljon till 
600 000 kronor. Nu har det gått ett 
och ett halvt år. Nu har priserna satt 
sig på den nivån, säger han.

Enligt Mikael Stenberg är utveck-
lingen snarlik i Ballingslöv, Önnestad 
och andra nya pågatågsorter. Där sur-
rar en förväntan i luften om högre 
villa priser.

Men när Sydsvenskan går in på 
 Booli.se för att studera avslutade 
husaffärer ser vi att det bara finns 
sexton avslutade affärer under hela 
2013, trettio under 2012, tjugoen un-
der 2011 och elva under 2010. Med så 
få avslut är det svårt att göra rättvisa 
jämförelser.

Av Booli.se framgår det att det ge-
nomsnittliga kvadratmeterpriset för 
en villa i Sösdala under 2012 låg på 
6 319 kronor för att under 2013 sjunka 
till 5 915 kronor.

Mikael Stenberg protesterar dock 
mot de siffrorna.

– Det fungerar inte med kvadrat-
meterpriser utanför storstäderna. 
Här jämför vi mer hus för hus, säger 
Mikael Stenberg som säger att man 
får ”mycket hus för pengarna” på en 
ort som Sösdala.

Enligt honom kostar en villa på 110 
kvadratmeter i Sösdala mindre än 
hälften av vad den skulle kosta i cen-
trala Hässleholm. Också i Höör och 
Stehag ligger priserna på den dubbla 
Sösdalanivån.

Det innebär att tio minuters påga-
tågsresa kan vara värd flera hundra-
tusen i lägre köpeskilling.

Mikael Stenberg varnar dock för att 
pågatågseffekten kan skapa problem 
bland traktens husägare.

– Många villaägare har dröjt med 
att sälja därför att de väntat in den 

uppgång som skulle komma med 
påga tågen. Därför har det skapats 
något av ett uppdämt säljbehov. Det 
kan leda till ett överutbud och sjun-
kande priser.

Pågatågseffekten ser helt olika ut för 
de orter som får pågatågsstation och 
de som får fortsätta att se pågatågen 
susa förbi. Det ena samhället får en 
vitamininjektion, det andra fortsätter 
att tyna bort.

Men pågatågen är ingen garanti för 
en positiv framtid. Sösdala hade för-
utsättningarna för ett snabbt upp-
sving. Här fanns verksamma indu-
st rier, lediga företagslokaler och en 
utbyggd samhällsservice med skola, 
bad, idrottshall och äldreboende. Det 
är bara bristen på bostäder som hål-
ler tillbaka inflyttningen.

Tjörnarp, som ligger i Höörs kom-
mun bara fem kilometer söderut 
längs stambanan, har mindre än 
800 invånare och saknar Sösdalas 
indust riella muskler. Här är det tyst 
och ödsligt. Det gamla stationshuset 
är sedan länge rivet. Högar av grus 
och makadam visar att arbetet med 
att anlägga perrongerna för pågatå-
gen som ska angöra Tjörnarp om ett 
år är igång.

På ena sidan av järnvägen står sko-
gen tät. På andra sidan, längs Lands-
vägen, står en rad stora gamla hus och 
förfaller. Den enda verksamheten här, 
en thairestaurang, är stängd när vi be-
söker byn.

På stambanan dånar godstågen för-
bi med några minuters mellanrum.

Den stora skylten som upplyser 
om att Tjörnarp ska få pågatågs trafik 
2014 ligger omkullblåst efter stormen 
Simone.

Tjörnarp ser ut att behöva mer än 
pågatåg för att väckas ur sin törn-
rosasömn. Q

I Tjörnarp har inget tåg stannat på flera årtionden. Men                                                 om ett år ska byn få pågatåg.

FAKTA

De väntar  
på tåget

2013
■ December: 
Ballingslöv, Häst-
veda, Killeberg, 
 Önnestad, Fjälk-
inge, Bjärnum och 
Vittsjö.

2014
■ Augusti: 
Kvid inge.
■ December: 
Tjörn arp.

2015
■ December: Trel-
leborg, Ö Grevie, 
V Ingelstad, Bark-
åkra och Förslöv. 
Eventuellt även 
Malmö stationerna 
Persborg, Rosen-
gård och Östervärn. 

■ Senare tåg: 
Marie holm kan 
i bästa fall få tåg-
trafik 2016 eller 
2017. Något år 
senare kan Svalöv, 
Kågeröd och Billes-
holm bli aktuella, 
liksom stationer på 
Lommabanan, till 
exempel Lomma 
och Furulund.

Susan Andersen på Bättre Bohag 1926 har pendlat från Trelleborg men nu har hon fått tag i en övernattningslägenhet i Sösdala.

”Många villaägare har dröjt med att sälja därför att de väntat in den upp-
gång som skulle komma med påga tågen. Därför har det skapats något av ett 
uppdämt säljbehov. Det kan leda till ett överutbud och sjunkande priser.”

Mikael Stenberg, mäklare på Fastighetsbyrån i Hässleholm.


