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Lär känna ditt Veberöd

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer. Syftet är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. I sammanställningen kan du läsa vad i den fysiska miljön som bedöms vara värdefullt
ur ett kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. För att säkerhetsställa
kulturvärdena ommer kommunen bland annat att använda underlaget vid
bygglovshandläggning och planering av Veberöds tveckling.

Mer än fysiska värden

Den största delen av inventeringen genomfördes av personer med anknytning
till Veberöd med handledning av bebyggelseantikvarie Alexander Hansson och
stadsantikvarie Henrik Borg. Tack vare medborgarengagemanget innehåller underlaget
även berättelser kopplade till miljöerna.

Vill du veta mer?

På lund.se/kulturmiljo kan du läsa mer om kommunens kulturmiljöinventering. Där
presenteras också råd och riktlinjer för ändringar och underhåll av byggnader med
utpekade kulturvärden. Har du frågor om den genomförda inventeringen och
kulturmiljön eller tips och berättelser är du välkommen att kontakta stadsantikvarie
Henrik Borg, henrik.borg@lund.se.
På Mejerigatan står Heine Stjernqvist, född 1913.
Han arbetade senare som cykelreparatör i byn
fram till sin död. Stjernqvist var också en av grundarna VAIF (Veberöds Allmänna Idrottsförening).

Stort tack till inventerarna:

Yvonne Andersson, Jonas Bengtsson,
Göran Holmgren, Mats Hommel, Ulla
Hulting, Roland Jönsson, Gert Lilja, Gert
Nilsson, Inger Nilsson, Balázs Suhajda, Bertil
Thörncrantz och Charlotta Tinebo.

Källa: Eva Maria Hansson. Cirka 1925

Framtidsplaner för Veberöd

Stadsbyggnadskontoret arbetar med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Veberöd. Redan innan sommaren kommer vi att finnas på plats i Veberöd för att prata
om ortens utveckling. Datum och tema hittar du på lund.se/fopveberod!
I planeringen kommer bland annat kulturmiljöunderlaget och relevanta delar från det
avslutade ortutvecklingsprojektet Fokus Veberöd att användas i planeringen.
Har du specifika frågor om kommunens planering är du välkommen till kontakta
projektledande planarkitekt Karin Görlin, karin.gorlin@lund.se.

lund.se/fopveberod

Är ditt hus markerat?

Kartan visar bland annat vilka byggnader som bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla.
Lär känna ditt området och huset du bor i. På lund.se/bevaringsprogram kan du läsa om alla fastigheter som bedömts ha kulturhistoriska värden.
Teckenförklaring
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en Kulturhistoriskt värdefull miljö
Gatusträckning
Gårdsrum eller plantering av Kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde
Ingår i Kulturhistorisk miljö - Ej antagen
Landskap

