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Killebergsbon Kristoffer Ljung tar tåget från byn ett par gånger i veckan. I går åkte han till Osby för att hälsa på sin mor som fyllde år.  FOTO: TORBJÖRN WESTER

KILLEBERG
Nu har Skånetrafiken 
gjort de första mätning-
arna av hur populära 
de nya tågstationerna, 
som öppnade i decem-
ber, är. I Killeberg är an-
talet av- och påstigande 
tågresenärer mer än 
dubbelt så stort som 
antalet bussresenärer 
tidigare var.

Klockan börjar närma sig 
13.18 och perrongen på Kil-
lebergs tågstation gapar öde.

Men några minuter 
innan avgång dyker bybon 
Kristoffer Ljung upp. Han 
ska till sin mor i Osby. 

– Hon fyller år, förklarar 
han medan han köper bil-
jett i automaten.

Att döma av 13.18-av-

gången denna tisdag ver-
kar intresset för tågen, som 
började stanna vid byns 
nya station i mitten på 
december förra året, vara 
svalt. 

Men Skånetrafikens siff-
ror visar något annat. Un-
der en vecka nu i januari 
gjordes de första mätning-
arna av intresset. För tre av 
de nyöppnade stationerna 
finns exakta siffror och Kil-
leberg är den station som 
visar det bästa resultatet 
jämfört med den tidigare 
busstrafiken. 114 av- och 
påstigande per dygn var det 
i Killeberg under mätveck-
an. Det kan jämföras med 
de 52 bussresenärer per 
dag, som bokfördes under 
en mätning 2012.

De allra flesta åker mor-
gon- och kvällsturer.

– Vi tycker att de första 
siffrorna ser lovande ut, 
säger Magnus Andersson, 
som är affärsområdeschef 
för tåg på Skånetrafiken. 
Nu ska vi initiera en un-
dersökning för att titta på 
var inpendlarna som åker 
med bil till stationen kom-
mer ifrån. Det ska vi jobba 
med under våren.

Magnus Andersson sä-
ger dock samtidigt att en 
del av ökningen jämfört 
med busstrafiken kan bero 
på att personer som bor 
vid busshållplatser som 
drogs in i samband med 
tåginvigningen nu tar bil 
eller cykel till Killeberg 
och kliver på där.

– Det kan vara så. Inte 

minst nu i starten, då helt 
nya resenärer kanske inte 
hittat till tågen än, säger 
Magnus Andersson.

Kristoffer Ljung, Kille-
bergsbon som var på väg 
till mammas födelsedags-
kalas, tycker att tågtrafiken 
har blivit ett lyft för byn. 

– Det har gjort extremt 
mycket, det är jättemånga 
som tar tåget nu. Innan drog 

man sig lite för att åka till 
Osby i och med att bussen 
tog så lång tid. Men nu tar det 
bara sju minuter ner till Osby, 
det är hur snabbt som helst. 

Själv både bor och job-
bar han i Killberg, så det 
blir bara ett par gånger i 
veckan som han åker tåg, 
exempelvis för att hälsa på 
sonen i Hästveda eller mo-
dern i Osby. Eller för att 
uträtta något ärende.

– Till exempel går det 
ett tåg till Osby 16.12 som 
är framme 16.19. Sedan går 
det ett tillbaka 16.29. Då 
har man tio minuter på sig 
i Osby och då hinner man 
till exempel precis ner till 
bolaget och tillbaka. Om 
det inte är kö vill säga.

Bra start för nya tågtrafiken
   ■ KOLLEKTIVTRAFIK. Första mätningarna: 114 av- och påstigande i Killeberg per dag

h Så stort är intresset i tre av de nya tågorterna
Ort Av- och påstigande  Bussresenärer Skånetrafikens
 tåg per dag jan 2014   per dag 2012 prognos 2020
Killeberg               114             52                200
Hästveda                    386              326                    610
Ballingslöv                     104                106                      250  

Skånetrafiken har gjort mätningar under en vecka i januari och kan presentera exakta siffror för 
tre stationer. Siffrorna i andra kolumnen avser resande per dag med tidigare busstrafik i mätning 
2012. Tredje kolumnen är Skånetrafikens tågprognos för 2020.
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Glassbanderoll stulen
OSBY. Någon gång mellan fredagen och måndagen stals 
en banderoll på fyra gånger en meter vid Lars Dufwa 
längs väg 23. 

På banderollen som beräknas vara värd cirka 4 000 
kronor stod det ”kaffe” på ena sidan och ”mjukglass” 

på den andra. På banderollen fanns även bilder på 
såväl glass som kaffe.

Bidrag klubbades genom
OSBY. Kommunstyrelsen ger Osby bowlingsällskap ett stöd 
på 10 000 kronor efter att i sin ansökan beskrivit hur kost-

naderna har ökat och att hyresnivån ligger högt i jämförelse 
med övriga föreningars hyror. Även Immelns fiskevårdsom-
råde fick 15 000 kronor beviljat. Detta under förutsättning att 
övriga berörda kommuner beviljar motsvarande anslag.  
10 000 kronor får PRO Örkened som hjälp till att bygga ut 
och renovera sin lokal på idrottsplatsen. Teaterföreningen 
Kuppmakarna beviljades även ett stöd på 100 000 kronor. 
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