Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-09-29

§ 310 Fokus Södra Sandby – Framtidsplan
Dnr KS 2018/0492

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat förslag till framtidsplan för Södra Sandby,

att

uppmana nämnder och kommunala bolag att beakta
Sandbybornas förslag och åsikter,

att

uppmana nämnder och kommunala bolag att genomföra
de åtgärder och aktiviteter som finns beskrivna i
framtidsplanen, samt

att

i övrigt förklara projektet Fokus Södra Sandby vara avslutat,
samt

att

ge kommunstyrelsens styrgrupp för utvecklingen av tätorterna
utanför staden i uppdrag att utarbeta ett förslag till projektplan
för fokusarbete i Stångby och Vallkärra.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) reserverar sig
skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, § 310/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
Ställer mig bakom liggande förslag samt Miljöpartiets tillägg.

Sammanfattning
Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av
Lunds kommun och utgör en fortsättning på Lunds kommuns
tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och
Fokus Dalby. Fokus Södra Sandby har pågått från hösten 2019 till
hösten 2021. Totalt har över 1000 Sandbybor varit engagerade i
projektet.
Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har varit att Södra Sandby
ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som
erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett
varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i
Södra Sandby. Sandbybornas idéer, behov och åsikter har varit
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vägledande för Fokus Södra Sandby för att kunna identifiera
framtida utvecklingsområden för orten.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag,
då dock med tillägget att problemet med lastbilstrafiken ska lösas
utan att det planeras för nya vägar.
Helena Falk (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, liksom bifall
till Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag,
samt avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Björn Abelson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt
avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag,
vilket biträtts av Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V),
Victoria Tiblom (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S)
och Fredrik Ljunghill (M), och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Karin Svenssons Smiths (MP) och
Helena Falks (V) tilläggsyrkande mot Inga-Kerstin Erikssons (C) och
Björn Abelsons (S) yrkande om avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-09-20 § 236 Fokus Södra Sandby – Framtidsplan
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-06 Fokus Södra
Sandby – Framtidsplan
Framtidsplan för Södra Sandby 2021-08-16
Rapport – Dialog Fokus Södra Sandby 2020-05-30
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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-29 klockan 14.00–19.00, ajournering klockan 15.45–
16.00; 16.52–17.00; 18.00–18.05, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt, kl. 14.00–16.30, §§ 292–312
Fanny Johansson (S), deltar digitalt, § 292–299, kl. 14.00–14.55
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt, §§ 292–310, kl. 14.00–16.20
Klas Svanberg (M), deltar digitalt, §§ 292–312, kl. 14.00–16.30,
tjänstgörande §§ 313–321, kl. 16.30–18.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt §§ 301–312, kl. 15.00–
16.30; §§ 315–321, kl. 17.20–18.00, tjänstgörande §§ 322–336,
kl. 18.05–19.00
Lena Fällström (S), deltar digitalt, §§ 292–299, kl. 14.00–14.55,
tjänstgörande §§ 300–336, kl. 14.55–19.00
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt §§ 292–310, kl. 14.00–16.20,
tjänstgörande §§ 311–336, kl. 16.20–19.00
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt §§ 292–298; 300–336
(frånvarande § 299 på grund av jäv)
Klas Sivén (MP), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt §§ 292–313, kl. 16.55; §§ 327–
336, kl. 18.30–19.00
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
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Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg, deltar
digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg ,
deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 292–336, varav § 321 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering fredagen den 8 oktober, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)
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Anders Almgren (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

§ 292–320 och 322–336

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-10-30

protokollsbilaga § 310/01

Reservation till Kommunstyrelsens sammanträde den 29
september 2021.

Ärende 19. Fokus Södra Sandby – Framtidsplan.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot avslaget på yrkandet att
förbifarter tas bort från framtidsplanen med hänvisning till att problemen med
lastbilstrafik kan och bör lösas utan att planera för nya vägar. De omfattande
lastbilstransporterna med stenmaterial från täkterna utgör en påtaglig olycksrisk –
särskilt för gående och cyklister i Södra Sandby. Dessa transporter bidrar till
ansenliga utsläpp av växthusgaser och hälsovådliga luftföroreningar. Inga nya
ringleder för Södra Sandby bör utredas eftersom det främst av klimatskäl är
olämpligt att kapaciteten för motortrafik vidgas. Olycksrisk och andra olägenheter
som den tunga trafiken medför skall åtgärdas enligt förslagen från den
trafikutredningen från AFRY som tagits fram - t ex aktiva farthinder - samt att NCC
med flera täktföretag inte beviljas tillstånd för att utvidga verksamheten.

Karin Svensson Smith (MP)

Helena Falk (V)

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2021-09-06
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Ulrika Dagård
Handläggare

Fokus Södra Sandby – Framtidsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att
att

godkänna upprättat förslag till framtidsplan för Södra Sandby,
uppmana nämnder och kommunala bolag att beakta Sandbybornas förslag och åsikter,
uppmana nämnder och kommunala bolag att genomföra de
åtgärder och aktiviteter som finns beskrivna i framtidsplanen,
samt
i övrigt förklara projektet Fokus Södra Sandby vara avslutat,
samt
ge kommunstyrelsens styrgrupp för utvecklingen av tätorterna
utanför staden i uppdrag att utarbeta ett förslag till projektplan
för fokusarbete i Stångby och Vallkärra.

att
att
att

Sammanfattning
Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av
Lunds kommun och utgör en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus
Dalby. Fokus Södra Sandby har pågått från hösten 2019 till hösten
2021. Totalt har över 1000 Sandbybor varit engagerade i projektet.
Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har varit att Södra Sandby
ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat
utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Södra
Sandby. Sandbybornas idéer, behov och åsikter har varit vägledande
för Fokus Södra Sandby för att kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten.

Underlag för beslutet
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-06 Fokus Södra
Sandby – Framtidsplan
Framtidsplan för Södra Sandby 2021-08-16
Rapport – Dialog Fokus Södra Sandby 2020-05-30

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Syfte och målbild för Fokus Södra Sandby
Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som har drivits av
Lunds kommun och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare
ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus
Dalby. Totalt har över 1000 Sandbybor varit engagerade i projektet.
”Framtidens Södra Sandby. Vad vill vi?” har varit ledorden för Fokus
Södra Sandby. Syftet med projektet har varit att Lunds kommun vill
utveckla framtidens Södra Sandby och dess omland tillsammans med
de som bor och verkar i området.
Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har varit att Södra Sandby
ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat
utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Södra
Sandby. Sandbybornas idéer, behov och åsikter har varit vägledande
för Fokus Södra Sandby för att kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten.

Fokus Södra Sandbys genomförande
December 2019: Fokus Södra Sandby deltog under julmarknaden i
Södra Sandby för att informera om projektet och uppmana Sandbyborna att svara på projektets webbenkät.
Oktober–december 2019: 790 Sandbybor svarade på en webbenkät med frågor om boende, kommunikationer och infrastruktur, utveckling av centrum, mötesplatser, näringsliv med mera.
Februari 2020: Ett Open Space möte arrangerades i Killebäckshallen, Södra Sandby. Under tre timmar samlades cirka 160 engagerade
Sandbybor och 40 tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds
kommun för att diskutera Hur vill du utveckla Södra Sandby för
framtiden?
Mars 2020: Fokus Södra Sandby besökte Killebäckskolan i Sandby
och träffade elever mellan 10 och 16 år. Eleverna lämnade idéer och
förslag på hur de vill utveckla Södra Sandby för framtiden.
April 2020: Med utgångspunkt från dialogen med Sandbyborna fattade kommunstyrelsen ett beslut om att utreda trafiksituationen i
Södra Sandby. Tekniska nämnden fick uppdraget att ansvara för trafikutredningen.
Juni 2020: En rapport publicerades som sammanfattade resultatet
av enkäten, Open Space mötet och dialogen med eleverna.

Tjänsteskrivelse
2021-09-06

3 (5)
Diarienummer

KS 2018/0492
September 2020-Januari 2021: Tekniska nämnden inledde arbetet
med trafikutredningen som avslutades i januari 2021.
Trafikutredningen lämnar förslag på olika åtgärder som berörde förbättringar av trafiksituationen i de centrala delarna av Södra Sandby.
Till exempel förbättringar för gång- och cykeltrafikanter, kopplingar
till det regionala cykelvägsnätet, kommunikationer med kollektivtrafik.
Oktober 2020: Via en webbenkät kunde Sandbyborna lämna synpunkter på de förslag till åtgärder som trafikutredningen presenterade. 137 Sandbybor besvarade enkäten.
Oktober 2020: I samband med enkäten om trafikutredningen kunde
även Sandbyborna besvara en webbenkät och lämna fler idéer och
förslag på Södra Sandbys utveckling. Resultatet har använts som ett
komplement till rapporten från den tidigare dialogen.
Oktober 2020: Fritidsverksamheten på Killebäckskolan genomförde
aktiviteter med elever och hjälpte och uppmuntrade dem att svara på
de två ovanstående enkäterna.
September 2021: Framtidsplanen för Fokus Södra Sandby är klar
och är tillgänglig att läsa för alla Sandbybor.

Framtidsplanen
Framtidsplanen bygger på Södra Sandbybornas förslag och åsikter
som har framkommit under projektets dialogaktiviteter. Planen berör följande områden:








Attraktivt centrum och mötesplatser
Trafik i Södra Sandby
Bostäder
Fritidsaktiviteter
Företagsetableringar
Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle
Trygghet

Planen sammanfattar Södra Sandbybornas åsikter och förslag under
respektive område och beskriver Lunds kommuns svar på hur kommunen arbetar med frågorna samt när och vilka åtgärder som ska genomföras.

Föredragning
Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har varit att Södra Sandby
ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat
utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Södra
Sandby. Sandbybornas idéer, behov och åsikter har varit vägledande
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för Fokus Södra Sandby för att kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten.
Projektet har genomfört sju dialogaktiviteter som har resulterat i en
Framtidsplan för Södra Sandby. Framtidsplanen kommer att, då tillsammans med trafikutredningen och det pågående planprogrammet,
vara viktiga pusselbitar för Södra Sandbys fortsatta utveckling.
Kommunstyrelsen styrgrupp för utvecklingen av tätorterna utanför
staden har lett arbete med Fokus Södra Sandby och har för egen del
godkänt framtidsplanen för Södra Sandby. Styrgruppen föreslås att
ta fram ett projektförslag för fokusarbete i Stångby och Vallkärra.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten och förklara projektet avslutat samt uppmana nämnder och kommunala bolag att genomföra de åtgärder och aktiviteter som finns beskrivna i framtidsplanen.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret. Samtidigt som Fokus Södra
Sandby har pågått har stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta
fram ett planprogram för Södra Sandby. Samråd för programmet ska
genomföras hösten 2021. Vidare så ledde resultat av de dialogaktiviteter som genomfördes vintern 2019–2020 att kommunstyrelsen gav
tekniska nämnden i uppdrag att utreda trafiksituationen i Södra
Sandby. En utredning genomfördes under hösten 2020 och vintern
2021.Tekniska nämnden behandlade trafikutredningen den 21 april
2021 och beslöt om inriktningen för det fortsatta arbetet. Tekniska
nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled.

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn. Framtidsplanens förslag syftar till att barn
och ungdomar ytterligare får möjligheter till fritidsaktiviteter, rörelse och rekreationsmöjligheter, samt möjlighet till att få ta del av
ett attraktivare och än mer utvecklat Södra Sandby.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av framtidsplanen bör beaktas i genomförandet.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Förord
Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby har sedan hösten 2019 och fram till våren
2021 lyckats involvera över 1000 engagerade Sandbybor som har lämnat sina synpunkter,
idéer och förslag på hur de vill att Södra Sandby ska utvecklas. Tyvärr har vi sedan hösten
2020 inte haft möjlighet att möta Sandbyborna på plats i den utsträckning som vi hade
önskat. Dock, trots ett ovanligt och utmanande 2020, har projektet lyckats att få in ett
brett underlag som Lunds kommun och Sandbyborna kan arbeta vidare med för att tillsammans utveckla Södra Sandby till en än mer attraktiv ort att bo, leva och verka i.
Ett stort och varmt tack till alla er som har engagerat er i Fokus Södra Sandby. Det vill säga
alla Sandbybor, alla tjänstepersoner från Lunds kommuns olika förvaltningar, alla förtroendevalda i styrgruppen och alla övriga som på något sätt varit involverade. Tack för er tid och
ert engagemang!
Projekt Fokus Södra Sandby är nu avslutat men arbetet med att utveckla Södra Sandby
fortsätter. Framtidsplanen tillsammans med trafikutredningen och det pågående planprogrammet kommer att vara viktiga pusselbitar.

Bernt Bertilsson, ordförande, styrgruppen 		

Björn Abelson vice ordförande, styrgruppen
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Fokus Södra Sandby

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt
som har drivits av Lunds kommun och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och
Fokus Dalby.

Lunds kommuns övergripande inriktning för
Södra Sandby utgår från Lunds Översiktsplan
2018 och beskrivs här:

Södra Sandby ska utvecklas vidare som en dynamisk och levande ort, med en framväxande
småstadskaraktär i centrum. Ortens förtätningspotential tas tillvara och inriktas mot att bidra
till ökad variation av bostadsformer, viktigt i en
ort som länge dominerats av småhus/äganderätt.
Den geografiska närheten till Lund gör orten attraktiv också för inflyttning. Totalt föreslås 1 500
bostäder fram till 2040 varav 500 i förtätning.
På längre sikt föreslås en ny vägkoppling till
Lund och utbyggnad av Lindegård i väster.

”Framtidens Södra Sandby. Vad vill vi?” har varit
ledorden för Fokus Södra Sandby. Syftet med projektet har varit att Lunds kommun vill utveckla
framtidens Södra Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området.

Målbild för Södra Sandby

Målbilden för Fokus Södra Sandbys arbete har
varit att Södra Sandby ska vara en attraktiv
boendeort nära Lund som kan växa och som
erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig
service och ett varierat utbud av olika aktiviteter.
Det ska vara enkelt att trivas i Södra Sandby.

Sularpsbäcken utgör ett viktigt grönstråk genom
orten och är också ett viktigt element för Södra
Sandbys identitet. Bäcken rinner ut till Kävlingeån genom Vombslätten/Vombsänkan, ett område med värdefull landskapsbild direkt norr
om Södra Sandby. I närområdet är hästhållning
vanligt, särskilt framträdande är Flyinge Kungsgård. Öster om Södra Sandby planeras en större dagvattendamm. Området har potential att
utvecklas som rekreationsområde när tätorten
växer.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter har
varit vägledande för Fokus Södra Sandby för
att kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten. Läs mer om vad projektet har
gjort och vilka som har ingått i projektorganisationen längst bak i planen.
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När det gäller markanvändning anger översiktsplanen att huvuddelen av orten bör ha blandad
bebyggelse (lägenheter och villor). En ny och
blandad bebyggelse föreslås i centrum, Killebäcksområdet och i öster, längs Hällestadsvägen.
Ny verksamhetsmark (mark för industrier och
företag) föreslås i norr och öster, i anslutning till
befintliga verksamhetsområden.

det goda pendlingsläget eller om näringsliv och
verksamheter som kan nyttja kopplingen till
Brunnshög/ESS samt E22. Ytterligare förtäningsmöjligheter bör studeras för Södra Sandbys utbyggnad även på längre sikt, efter 2040.
Du kan läs mer om ortsutvecklingsprojekten här
www.lund.se/kommun--politik/sa-hararbetar-vi-med/utvecklingsprojekt-i-tatorterna

Utbyggnad i väster, Lindegård samt område
väster om Fåglasång, är utpekade som utbyggnadsområden efter 2040. Med förstärkta kommunikationer finns en möjlighet för Lindegård
att utvecklas. Det kan handla om bostäder för

Du kan läsa Lunds översiktsplan här
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan

Utbyggnad efter 2040
Nya verksamhetsområden
Befintliga verksamhetsområden
Ny blandad bebyggelse
Befintlig blandad bebyggelse
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Vad händer nu?
Projekt Fokus Södra Sandby avslutas i samband
med att Framtidsplanen är klar. Dock kommer
arbetet fortsätta med att utveckla Södra Sandby.
Framtidsplanen tillsammans med trafikutredningen som har gjorts och det pågående planprogrammet kommer att vara viktiga pusselbitar
för att Lunds kommun och Sandbyborna tillsammans ska kunna utveckla Södra Sandby till en
attraktiv ort att bo, leva och verka i.

Mötesplatser och ett levande centrum tillsammans med trafiksituationen i Södra Sandby har
i alla dialoger varit de två absolut viktigaste
utvecklingsfrågorna för Sandbyborna.

Fler öppna ytor med möjlighet att träffas, gärna i
anslutning till lekplatser. Fler utegym- tänk stadsparken- aktiva miljöer! Och även i anslutning till
restauranger/cafeer. Bra om ex biblioteket har en
stor ytan utanför som möjliggör möten och events
utomhus på somrarna? Mer ”gårdsmiljöer” och
torg utan trafik och om det måste vara trafik, gör
om till gårdsgator. Torgdagar?? (på eftermiddagar
när folk har möjlighet att komma och handla efter
jobbet) Citat Sandbybo

Framtidsplanen

Framtidsplanen utgår från de utvecklingsområden som har framkommit i dialogen med
Sandbyborna. Framtidsplanen beskriver åtgärder som Lunds kommun ska prioritera och planen
kommer att lämnas till Lunds nämnder för beslut

Det går för mycket tung trafik genom byn. Fler
farthinder behövs för att få mer hastigheter.
Citat Sandbybo
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Attraktivt centrum och mötesplatser
Sandbyborna anser att det är mycket viktigt att
skapa ett levande centrum i Södra Sandby.
Restauranger och andra matställen, som inte är
pizzerior eller snabbmatställen, efterfrågas av
många invånare. Liksom utökad affärsverksamhet med fler mindre butiker och ett större utbud
av livsmedelsaffärer för att göra centrum mer
attraktivt.
Många vill även att centrum utvecklas och uppfräschas eftersom det upplevs som slitet och
eftersatt. De centrala delarna uppfattas som
mörka med en äldre och ej välfungerande gatubelysning. En större torgyta efterfrågas, som
kan användas som marknadsplats och till andra
aktiviteter. Centrum behöver också bli grönare
med fler träd, buskar och planteringar.

eller utveckla existerande byggnader. Läs mer
om planprogrammet under rubriken Utveckling av centrum i Södra Sandby på sidan 5.

Planteringar

Det anses även vara viktigt att ta tillvara och utveckla befintliga och centrala byggnader med
ett upprustningsbehov som Byahuset, före detta
kommunhuset och Bankhuset, eftersom de kan
fungera som mötesplatser för Sandbys invånare.
Speciellt behövs det ändamålsenliga lokaler för
ungdomar att utöva fritidsaktiviteter i, men även
föreningar har behov av funktionella och centrala lokaler. En central allaktivitetsplats utomhus
med utrymme för diverse aktiviteter till exempel
boule, utegym, skatepark och lekplats skulle
främja en aktiv livsstil och få fler personer att
vistas utomhus och röra sig i centrum. Dessutom
skulle människor få möjligheter att träffas över
generationsgränserna.

Under hösten 2019 planterades mängder med
tulpanlökar i Sofielundsparken. De kommer att
fortsatt blomma många vårar framöver, bland
annat vid entrén längs Flyingevägen vid Fästan
och inne i parken i närheten av det nya ”uteklassrummet” i anslutning till Sularpsbäcken.
Önskemål om mer grönska i centrum delas av
kommunen. Så som det ser ut nu har kommunen
begränsat med mark i centrum, där planteringar
kan göras. Det är en fråga som tas med på övergripande nivå i det nya planprogrammet, där
bättre förutsättningar för grönska i centrum är
en parameter.

Sularpsbäcken

Ett förslag är att lyfta fram den centralt belägna
Sularpsbäcken som rinner genom Södra Sandby
och marknadsföra den som en tillgång för invånare och besökare.

Sularpsbäcken rinner via Fågelsångsdalen och
genom de centrala delarna av Södra Sandby
och vidare genom Sofielundsparken och rinner
slutligen ut i Kävlingeån. Bäcken är en viktig
tillgång för både människor och djur där bland
annat öring finns att se för den som tittar ordentligt. Projektet Bäcken i byn (2019-2020)
tillgängliggjorde bäcken längs med Flyingevägen
(de centrala delarna av Flyingevägen) genom
en träspång. Ett mål i sig men också en del av
det större grönstråk som finns i och kring Södra
Sandby.
Läs mer om Sularpsbäcken under rubriken
Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle
på sidan 23.

Åtgärder

Byahuset och andra centrala byggnader
Mycket av den befintliga bebyggelse i Södra
Sandby som står inför förändring är privatägd.
Det gamla kommunhuset och bussgaraget är
kommunala fastigheter. Dialog förs med de fastighetsägare och förvaltningar inom kommunen
om vilka möjligheter som finns att bibehålla
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Utveckling av centrum i Södra Sandby

möjligheter till uteserveringar med bra solläge.
Analysen visar också att Södra Sandby har en
ovanligt stor och stark matbutik för storleken på
orten. Finns det möjlighet att samla kommersiella med icke kommersiella verksamheter genererar det också mer flöden av människor under fler
av dygnets timmar, ger en tryggare plats och kan
öppna upp för synergier mellan verksamheter.
Resultatet av analysen ska arbetas in i programmet.

Att utveckla och levandegöra ett centrum är
inget som kan göras under en kort tidsperiod.
Flera aktörer från till exempel kommunen, regionen, staten, privata näringsidkare, fastighetsägare och invånare måste vara inblandade.
Flera hänseenden måste också tas till exempel
till äldre och framtida planering, trafik, äldre
bebyggelse i förhållande till ny, samt till vad
som är syftet med förändringen.

Det nya Planprogrammet kommer att vara vägledande för utvecklingen av Södra Sandbys centrum. Programmet kommer att utreda och visa
på möjliga vägval, visa inriktningen och ligga
till grund för kommande detaljplaner som till
exempel Vapenhuset, fastigheten för Byahuset
och före detta kommunhuset. Samråd för planprogrammet planeras att genomföras efter sommaren 2021 och då har Sandbyborna möjlighet
att lämna synpunkter på programmet. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut
för programmet under vintern 2021.

Planprogram

I och med att många centralt placerade fastigheter står inför en förändring i Södra Sandby,
samt att Fokus Södra Sandby pågick så beslöt
byggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret
skulle arbeta fram ett planprogram för centrala
Södra Sandby. Syftet med programmet är att ta
ett större grepp över de centrala delarna med
fokus på att utveckla Södra Sandby centrum med
mötesplatser, stråk, bostäder, föreningsliv, handel
och service. I dialogen för Fokus Södra Sandby
har det också framkommit att för Sandbyborna
är det viktigt att utveckla centrum med fler affärer och skapa mötesplatser där människor kan
mötas och umgås vilket också tas med i programarbetet. I pågående programarbete studeras
hur centrum kan stärkas genom bland annat:

Mötesplatser

Att ordna nya mötesplatser och eller lokaler
för olika aktiviteter är lika komplext som bostadsbyggande. Det kommunen kan göra är att
utforma allmänna platser och gator och se till att
det finns utrymme för mötesplatser. Kommunen
kan också möjliggöra att mark kan användas till
kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och se till
att det finns bibliotek, idrottshallar, idrottsplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter.
Därefter är det upp till invånare, företag och
föreningar att ansvara för innehåll och aktiviteter. Planprogrammet kommer, för Södra Sandbys
centrala delar, att kunna peka ut möjligheten och
behovet av aktivitetsytor och utvecklingen av
mötesplatser och lokaler. Dock är det viktigt att
komma ihåg att det är den som äger en byggnad
som hyr ut sin lokal till lämplig verksamhet.

• Lokalisering av ett nytt torg/mötesplats samt
funktioner som förbättrar ett torg.
• Knyta ihop centrum genom en mer sammanhållen gatumiljö.
• Komplettering och förtätning av centrala
fastigheter med bostäder och lokaler för
centrumfunktioner eller föreningar.
• Placering av busshållplatser och pendlarparkering samt vändmöjlighet för buss.
• Hur kulturmiljöer och eller byggnader kan
stärka och bidra till Södra Sandbys karaktär.

En stor knäckfråga för programarbetet är hur
väghållaransvaret påverkar gestaltning av trafikmiljön längs med huvudgatorna genom centrum.
I dagsläget äger och ansvarar Trafikverket för de
större genomfartsvägarna i Södra Sandby.
Som en del i programarbete har det genomförts en marknadsanalys som visar på att det
finns utrymme för ytterligare två till tre stycken
caféer/restauranger i centrala Södra Sandby och
att det är bra att etablera en mötesplats(torg) i
kombination med dessa funktioner för att skapa

Belysning

En belysningsstrategi för Lunds kommun har nyligen tagits fram, med målet att skapa ett ramverk för att utveckla belysningen i Lund. Belysningen ska upplevas som en helhet och hjälpa till
att skapa attraktiva, trygga och tillgängliga gator,
torg och parker. Flera områden i Lunds utkant,
samt i tätorterna, där ibland Södra Sandby, har
idag en äldre belysning som snart ska bytas.
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ning, inte bara i gaturummet, utan även på lekplatser och bollplaner. Även i befintliga miljöer
ser kommunen över belysningen och kompletterar den vid behov. Under 2019-2020 har strålkastare satts upp i Södra Sandby på den nya
hundrastgården intill ”Frejs äng” och i centrum
har ”Göranssons rundning” och ”Ankparken” fått
en uppdaterad belysning med nya armaturer på
befintliga stolpar. Nya stolpar har också satts
upp med strålkastare med ett riktat och hemtrevligt ljus.

Exakt när det ska ske finns det i dagsläget ingen
komplett tidplan för. Målet är att all belysning
i kommunen på sikt ska vara utbytt mot LEDbelysning.

Lunds kommun ansvarar inte heller för alla gator
i kommunen. Huvudlederna genom Södra Sandby sköts och ägs av Trafikverket. Det betyder att
den belysning som finns runt huvudlederna inte
alltid följer den omkringliggande belysningen.
I nybyggnadsområden monteras dock ny belys-

Planprogrammet:
Gul markering på kartan visar det område
som planprogrammet berör. Programmet
är fortfarande under arbete och gränserna
är därför preliminära.
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Trafik i Södra Sandby
Sandbyborna har främst lyft fram tre viktiga områden för att förbättra trafiksituationen i Södra
Sandby: kollektivtrafik, cykelvägar och förändring av hur vägar kan utvecklas, byggas och ledas
om i Södra Sandby med omnejd.
Se Rapport dialog Fokus Södra Sandby
www.lund.se/fokussandby

Inom kommunen pratar vi om trygghet respektive trafiksäkerhet – det är inte samma sak.
God trafiksäkerhet handlar om att det statistiskt
finns en liten risk för människor att skada sig i
trafiken. Det vill säga det händer mycket få eller
inga olyckor på en plats, medan trygghet innebär att människor upplever att det är säkert att
vistas i trafiken. På samma sätt känner man sig
osäker i trafiken vid platser som upplevs som
otrygga. Det gör man även om platsen rent statistiskt är ofarlig, det vill säga det händer mycket få eller inga olyckor. Det som upplevs som
otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafikosäkert. Samtidigt som det som känns tryggt kan
vara trafikosäkert.

Under hösten 2020 har Lunds kommun genomfört en trafikutredning för att utreda trafiksituationen i Södra Sandby. Åtgärderna nedan utgår
från dialogen med Sandbyborna och trafikutredningen.
Läs om trafikutreningen här
www.lund.se/trafikutredningsandby

Åtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder och hastigheter
Allmänt om trafiksäkerhetsåtgärder
Många Sandbybor har lämnat förslag på olika
trafiksäkerhetsåtgärder såsom gupp, hastighetskameror, fler trafikskyltar och trafiksignaler.
Lunds kommuns ska undersöka och åtgärda de
platser i Södra Sandby där vi bedömer att det
kan vara lämpligt att genomföra en åtgärd för att
öka trafiksäkerheten och/eller framkomligheten
med utgångspunkt från Sandbybornas förslag,
se åtgärder nedan. Läs också nedan vad som kan
vara bra att veta när det gäller trafiksäkerhetsoch framkomlighetsåtgärder.

Det är därför som vi inte alltid genomför de trafikåtgärder som människor önskar, eftersom vi
vet att trafiksäkerheten inte alltid ökar genom att
anlägga ett övergångsställe, sätta upp fler skyltar,
med mera. Ibland kan det till och med vara precis
tvärtom. Det är också viktigt att komma ihåg att
trafiksäkerhetsåtgärder som avsmalning av gator,
fartdämpande gupp med mera inte bygger bort
alla trafik- och hastighetsöverträdelser. Ansvaret
för att följa trafikreglerna och agera trafiksäkert
ligger till syvende och sist hos fordonsföraren.
När det gäller övergångställen gör övergångsställen så att det blir lättare att passera en gata,
men det blir inte säkrare. Övergångsställen gör
att gångtrafikanter känner sig tryggare och blir
därför mindre uppmärksamma. Därför är olycksrisken högre vid övergångsställen än vid gångpassager. Ett övergångsställe ska aldrig anläggas
som trafiksäkerhetsåtgärd utan som en framkomlighetesåtgärd.

Lunds kommuns mål är att skapa trygga och
säkra trafikmiljöer. Många hör av sig till kommunen och ställer frågor som till exempel:
”Här kör bilarna jättefort och många barn korsar
vägen. Varför bygger ni inte ett övergångsställe?
Varför anlägger ni inte ett fartdämpande gupp?
Varför sänker ni inte hastigheten?” Frågorna
är befogade men svaren är inte alltid enkla.
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Hastigheter
Hastigheter, hastighetsgränser och trafiksäkerhetsåtgärder är något som har engagerat Sandbyborna. En översyn av hastighetsgränserna i
Södra Sandby gjordes 2017 enligt principen 30
kilometer per timme i bostadsområden och vid
skolor, 40 kilometer i timmen på huvudgatorna
och 60 kilometer i timmen på några av förbifartsgatorna. Boende och verksamma i Södra Sandby
ombads lämna synpunkter på hastighetsöversynen och flera av de fartdämpande åtgärder
som infördes var önskemål från sandbyborna.
Vad man kan konstatera är att översynen inte
har varit tillräcklig för att invånarna i Södra
Sandby ska uppleva en trygg trafiksituation och
det behövs ytterligare diskussioner i samverkan
mellan väghållare Trafikverket, Lunds kommun,
polis och Sandbybor.

• Under 2021 ska Lunds kommun göra en inventering över alla vägmarkeringar i kommunen
och beställa målning av de som är bristfälliga.
Södra Sandby ska prioriteras först. Inventeringen ska också lämnas till Trafikverket som
är ansvarig för sina vägar i kommunen.
Assarhusavägen
Synpunkter har lämnats om att det är skymd
sikt vid pumphuset vid Assarhusvägen. Många
går över vägen där och blir överraskade av bilar
som kör fort.
• Under 2021 ska Lunds kommun undersöka
platsen och förbättra sikten vid pumphuset
på Assarhusvägen.

Fågelsångsvägen
Sandbybor menar att det finns ett behov av
att förtydliga högerregeln vid Fågelsångsvägen
eftersom många trafikanter är osäkra på vad
som gäller.

• Polisen ska utöka sina hastighetskontroller
i Södra Sandby under 2021.

Målning av övergångställen och andra
vägmarkeringar
Sandbybor påpekar att färgen har bleknat eller
försvunnit på övergångställen och på andra vägmarkeringar i Södra Sandby.

• Under 2021 ska Lunds kommun ska se över
vad som är möjligt att göra för att förbättra
tydligheten kring högerregeln och eventuellt
ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne om att göra
Fågelsångsvägen till huvudled.
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Högerregeln vid Fågelsångsvägen ses över.
Eventuellt kan vägen
bli huvudled.

rh
u

9

sa
vä
ge
n

Pumphus

Sikten vid pumphuset
på Assarhusavägen
behöver förbättras.

Förbifart Rögle dammar
Sandbybor anser att det finns en oklarhet kring
högerregeln vid förbifarten vid Rögle dammar.

• Lunds kommun har sett över trafiksituationen
och tillfälliga fartsänkande hinder har anlagts
på två platser på Kyrkovångsvägen i anslutning till de stråk som går över gatan. Vi ska
undersöka nyttan med att anlägga ett över
gångställe. När den framtida ombyggnaden
är klar kommer det att finnas upphöjda gångpassager över vägen. En tidigare utredning av
Norreholm visar att det inte finns tillräckligt
med plats till att bygga en gångtunnel.

• Under 2021 ska Lunds kommun undersöka
saken och eventuellt ansöka till Länsstyrelsen
i Skåne om att göra om väg 945 till huvudled.

Kyrkovångsvägen mot Norreholm
Sandbybor upplever att trafiksituationen vid Kyrkovångsvägen vid Norreholms är osäker eftersom många barn och unga passerar över vägen.
Ett förslag är att en tunnel byggs för gående och
cyklister eller att ett övergångsställe anläggs.

Väg 945
Rögle dammar

Väg 945 förbi Rögle dammar
kan eventuellt bli huvudled

Ky
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Norreholm
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Trafiksituationen på Kyrkovångsvägen vid Norreholm ska utredas
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Kollektivtrafik

Utöver den nya förbindelsen till Malmö via
Brunnshög så kommer även den befintliga
busslinjen 175, från och med år 2022, att få
fler avgångar mellan Södra Sandby och Malmö
i rusningstid.

Fler avgångar till och från Malmö. Det är alltför
många som tar bilen istället för bussen (tar cirka
25 min med bil till Paulibron, jämfört med minst
en timme med buss/buss eller buss/tåg då man
måste byta i Lund. Och kommer det bli ett byte
till med spårvagnarna? Då tappas ännu fler
kollektivresenärer. Citat Sandbybo

Parkering

Sandbybor påpekar att det behövs fler parkeringsplatser i centrum på grund av all nybyggnation som pågår. Dessutom anser många att utfarten från ICAs parkering är kaosartad samt att
det är trångt att parkera på själva parkeringen.

Sandbyborna önskar utökad turtäthet för busstrafiken till och från Södra Sandby, samt fler direktbussar för att underlätta pendling till både
Malmö och Lund. Vidare finns det också önskemål om att linje 155 får utökade turer och att linje 166 får en ändrad sträckning och också täcker
in Södra Sandbys nordöstra delar.

Åtgärder

Det byggs redan nu parkeringsplatser i centrala
Södra Sandby för det nybyggda kvarteret Kryptan.

Åtgärder

Från december år 2022 kommer busslinje
155 att få ny sträckning då den kommer
att vända i Brunnshög. Samtidigt införs en
nybusslinje mellan Brunnshög och Malmö,
linje 168. Buss linje 155 kommer i Brunnshög byta namn och övergå till busslinje 168. 		
Boende i Södra Sandby kommer därmed att
erbjudas snabba resor utan byten till Malmö,
via Brunnshög. I Brunnshög finns även möjlighet att byta till spårvagnen mot Lund.

När det gäller ICAs parkering är det fastighetsägaren för Centrumhuset som ansvarar för parkeringen. Lunds kommun ska kontakta fastighetsägaren för att diskutera parkeringen.
I samband med nybyggnation i
kvarteret Kryptan har frågan om
parkeringssituationen i centrala
Södra Sandby väckts.

Kvarteret Kryptan

ICAs parkering
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Trafikutredningen
Med Fokus Södra Sandbys dialoger som utgångspunkt fattade kommunstyrelsen i Lund ett beslut
om att utreda trafiksituationen i Södra Sandby.
Tekniska nämnden fick uppdraget att ansvara för
utredningen. Syftet med trafikutredningen var att
presentera åtgärder för att bidra till en tryggare
och mer mänsklig stads- och trafikmiljö, samt att
minska problematiken med tung trafik genom
Södra Sandbys centrala delar.

Trafikverket som i första hand har bestämmanderätt (rådighet). Vägarna kommer dock fortfarande vara numrerade allmänna vägar med regionala funktioner som binder samman tätorter
med varandra och tätorter med det övergripande
vägnätet, till exempel väg 102, E22, med flera.
Det innebär att om kommunen tar över väghållaransvaret så övertar även kommunen ansvaret
för den regionala funktionen.

Dialogen med Sandbyborna visar att den övergripande problembilden är att de statliga vägarna utgör barriärer och skapar en otrygg trafikmiljö som hindrar människor att röra sig fritt på
orten. Utredningen har därför valt att beröra följande områden: centrummiljö kopplat till trafik,
gång- och cykeltrafik, tung trafik, kollektivtrafik,
hastigheter och övriga åtgärder. Även om buller
inte tas upp i trafikutredningen finns det även
med i beskrivningen nedan.

Nedanstående är en sammanfattning av de olika
åtgärder som utredningen rekommenderar och
som anses lämpliga att gå vidare med. Tekniska
nämnden behandlade trafikutredningen den 21
april och beslöt om inriktningen för det fortsatta
arbetet. Nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering
av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled.

Trafikutredningen berör också väghållaransvaret. Idag ägs och förvaltas de stora genomfartsvägarna i Södra Sandby av Trafikverket. Kommunen saknar bestämmanderätt (rådighet) över
vägarna, det vill säga Lundavägen, Flyingevägen,
Dalbyvägen, Hällestadsvägen och Revingevägen.
Om Lunds kommun tar över väghållarskapet
skulle beslut kring trafiksäkerhetsåtgärder och
ombyggnationer av gatorna vara en kommunal
angelägenhet till skillnad från i dag då det är

Läs Trafikutredningen här
www.lund.se/trafikutredningen
Läs Tekniska nämndens beslut här
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2021-04-21
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Tekniska nämnden beslöt också:

Många synpunkter av driftkaraktär har också
fångats upp. Enklare driftåtgärder som till exempel väglinjemålning, lagning av hål i gatan och
klippning av vegetation ska genomföras under
2021, och ska finansieras inom driftbudgeten.
Därutöver finns åtgärder för fotgängare och cyklister som är angelägna att genomföra men där
investeringsanslag saknas. Förslagsvis tillförs
fortsatta årliga investeringsanslag i ekonomisk
verksamhets planering (budget) för satsningar i
de östra tätorterna.

1. Utveckla centrummiljö

Åtgärden Utveckla centrummiljö syftar till att
skapa en stadsmiljö i de centrala delarna i Södra Sandby, som är trygg, säker och inbjuder till
att vistas där. Centrummiljön är området längs
Revingevägen mellan Centrumkorset och Hällestadsvägen. Exempel på åtgärder som kan
vara möjliga är hastighetssäkrad utformning av
centrumkorset, nygestaltning av gaturummet
längs Revingevägen. Att utveckla centrummiljön
tas vidare i stadsbyggnadskontorets programarbete för centrumutveckling. I programarbetet
tas också frågan om att flytta väghållaransvaret
från staten till kommunen upp. På sikt föreslås
att åtgärden arbetas in i ekonomisk verksamhet
planering (budget),efter att kommunen beslutat
om programmet.

Kollektivtrafik

Åtgärder rekommenderas som innebär en översyn av standarden på hållplatser, så att kraven
på tillgänglighet uppfylls samt att de är försedda
med cykelparkeringar, förvaltningen föreslår att
detta hanteras inom det ständigt pågående arbetet av tillgänglighetsanpassning av hållplatser.

2. Gång och cykel

Trafikutredningen visar på många möjligheter
att förbättra situationen för fotgängare och cyklister. Bland annat rekommenderas att regionala
kopplingar utvecklas till närliggande tätorter, till
exempel Flyinge. I den gällande cykelledsplanen
för Skåne finns utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Flyinge och Södra Sandby upptaget
som ett prioriterat objekt. Hittills, när det gäller
utbyggnad av regionala cykelvägar, har kommunerna stått för 50 procent av kostnaden och staten
för 50 procent. I EVP (kommunens ekonomiska
verksamhetsplan) finns en post för cykelpendelstråk.

Pendlarparkeringsfrågan är angelägen att lösa
för Södra Sandby på sikt. Kommunens planering
pekar på att busstorget kommer att exploateras
och bebyggas. Det innebär att nya vändmöjligheter för flera busslinjer samt nya pendlarparkeringar behöver skapas. För Södra Sandby har
placeringen av pendlarparkeringar studerats
och det finns mindre allmänna parkeringar nära
Fågelsångsvägens hållplatser som kan fungera
som pendlarparkeringar. Tekniska förvaltningen
gör bedömningen att parkeringarna till viss del
kan ersätta pendlarparkering vid busstorget.
Dock behöver kommunen behöver planera för
ytterligare kapacitet.
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Sammanfattning av trafikutredningens
förslag till åtgärder

3. Stenbeläggning i centrumzonen – Inför olika
typer av beläggning i gatumiljön; exempelvis
refuger av storgatsten som på södra delen av
Flyingevägen. Trafikverket.

1. Ny utformning av korsningen i centrala Södra
Sandby ”Centrumkrysset” – En omdisponering av
ytor och ny utformning av korsningen med andra
material som bidrar till en ökad tätortskänsla.
Trafikverket.

4. Bredda trottoarer på båda sidor vägen i hela
centrum – Bredare trottoarer ger fotgängarna
en högre prioritet i gaturummet. Trafikverket.

2. Gestaltning samt ökad belysning och grönska
i centrum och parken. Lunds kommun/Trafikverket.

5. Ny skyltad hastighet – Inför 30 km/timmen
i centrum. Lunds kommun.

Karta över föreslagna åtgärder
för trafik och trafikmiljö.

Kartdesign AFRY AB Kartdata: Trafikverket och Lantmäteriet & Lunds kommun 2020.
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Gång- och cykeltrafik

Trafikutredningen har lämnat nedanstående
förslag om gång- och cykelvägar.

Många Sandbybor har lämnat förslag över sträckningar där man tycker att det är lämpligt att
cykelvägar anläggs både inom centrala Södra
Sandby och för att binda ihop Södra Sandby med
andra orter och målpunkter. Det är Region Skåne
som ansvarar för det regionala cykelvägsnätet
medan Lunds kommun och i vissa fall Trafikverket ansvarar för det lokala cykelvägsnätet i Södra
Sandby. Behovet av regionala cykelförbindelser
är stort och det visar Regions Skånes cykelvägsplan för åren 2018–2029.

6. Regionala kopplingar för gång och cykel från
Södra Sandby till: Flyinge och Revinge. Se karta
nästa sida. Trafikverket. Se karta nedan.

7. Översyn av gång -och cykelvägsnätet i tätorten
Södra Sandby för att identifiera mindre åtgärder för att höja standarden. Trafikverket/Lunds
kommun.
8. Identifiera ett lokalt huvudcykelvägnät i Södra
Sandby tätort. Lunds kommun. Se karta nedan.

Läs om Region Skånes cykelvägsplan här
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

6

8

Kartdesign AFRY AB Kartdata: Trafikverket och Lantmäteriet & Lunds kommun 2020.
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9. Komplettera befintligt cykelnät med saknade
länkar i Södra Sandby tätort genom att införa
separerad cykelväg/bana eller annan lösning på
identifierade saknade länkar enligt följande:

I. Skapa en koppling mellan befintlig cykelväg
vid Scoutgården; mellan KärrsångsvägenHardebergaspåret. Lunds kommun.
J. Ringvägen, mellan Hällestadsvägen och
Backgatan. Lunds kommun.
K. Backgatan, mellan Ringvägen och Revingevägen. Lunds kommun.
L. Fritidsgatan, mellan Lundavägen och Klockarevägen. Lunds kommun.
M.Förbättra/ny gång och cykelpassage Revingevägen, vid Freijs äng. Trafikverket.
N. Förbättra/ny gång och cykelpassagen Dalbyvägen vid Fågelsångsvägen norra. Trafikverket.
O. Förbättra/ny gång och cykelpassage Dalbyvägen, vid Almbacken. Trafikverket.
P. Förbättra/ny gång och cykelpassage Lundavägen, vid Fritidsgatan. Trafikverket.
Q. Cykelnod i tätortens centrum, där Hardebergaspåret börjar. Lunds kommun.
R. Trottoar/gångbana på norra sidan av
Hällestadsvägen. Trafikverket.
S. Ökad belysning vid gång- och cykelpassager.
Lunds kommun/Trafikverket.

A. Ny koppling mellan Hardebergaspåret och
Lundvägen/Fritidsvägen. Lunds kommun.
B. Ökad prioritering av cykel på Fågelsångsvägen
norra (mellan Revingevägen och Dalbyvägen).
Lunds kommun.
C. Revingevägen, mellan Ringvägen Östervång/
Grenvägen. Trafikverket.
D. Dalbyvägen, mellan singlakorsningen och
Fågelsångsvägen. Trafikverket.
E. Flyingevägen, mellan Klockarevägen och Räftvägen (inklusive förbi kyrkan). Trafikverket.
F. Dalbyvägen/Almbacksvägen, i samband med
att nytt område exploateras. Lunds kommun/
Trafikverket.
G. Östervång, etablera upptrampad stig och bygg
en gång - och cykelväg mellan Hällestadsvägen
och befintlig gång - och cykelväg.
Lunds kommun.
H. Hällestadsvägen, förläng cykelväg till Öståkravägen. Trafikverket.
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Kollektivtrafik

18. Ta bort busshållplatsen Blåvingevägen.
Lunds kommun.

I samband med att Lunds kommun tar fram en
detaljplan för området vid busstationen finns
det planer på att bygga fastigheter på den befintliga busstationen. Därför ska möjligheten
till ett nytt läge för busstationen och var en
pendlarparkering ska ligga undersökas inom
ramen för arbetet med Planprogrammet. Nya
vändningsmöjligheter behöver hittas för de
linjer som vänder vid busstationen, det vill
säga busslinje 166 och busslinje 175. Vändmöjligheter för busslinje 166 behöver vara i nära
anslutning till dagens busstation. Övriga linjer
är genomgående.

Tung trafik och ringled

Några Sandbybor föreslår att en ringled bör byggas runt centrala Södra Sandby för att leda bort
den tunga trafiken från centrum, medan andra
menar att det enbart skulle skapa problem för
andra boende på andra gator eftersom Södra
Sandby växer och utvecklas.

Trafikutredningen pekar på att de negativa
konsekvenserna är stora. Om ringleden byggs
flyttar trafiken, med den också störningar i form
av buller och luftföroreningar, nya barriäreffekter
uppkommer, värdefull mark tas i anspråk och investeringskostnaderna är mycket höga. För att
verkligen kunna ta ställning behöver effekterna
studeras mycket mer noggrant än vad som gjordes i trafikutredningen.

Placeringen av hållplatslägena för centrum behöver också ses över för att möjliggöra smidiga
byten mellan linjerna.
Trafikutredningen har lämnat följande förslag
om kollektivtrafik.

Trafikutredningen har lämnat följande förslag
om tung trafik
19. Genomför en utredning om tung genomfartstrafik. Lunds kommun (Se nedan om ringled).

10. Säkerställa att det finns cykelparkeringar vid
busshållplatser. Lunds kommun/Trafikverket.
11. Bredda Fågelsångsvägen. Lunds kommun

20. Översyn av vägvisning genom Södra Sandby.
Lunds kommun/Trafikverket.

12. Översyn av hållplatser enligt Skånetrafikens
kravställning (ska och bör-krav) för att identifiera mindre åtgärder som höjer standarden.
Lunds kommun/Trafikverket.

Trafikutredningen har lämnat följande förslag
om hastighetsdämpande åtgärder
21. Tätortsportar. Placering vid infarterna
till tätorten Södra Sandby. Trafikverket.

13. Se över koppling mellan busshållplatserna
och GC-nätet/ bebyggelse i tätorten – Hållplats
S Sandby Fågelsångs Tivoli på Fågelsångsvägen.
Lunds kommun.

22. Hastighetssäkra samtliga gång- och
cykelpassager vid 30 km/h enligt nedan:

14. Se över koppling mellan busshållplatserna
och GC-nätet/ bebyggelse i tätorten – Hpl Södra
Sandby Almbacken på Dalbyvägen. Trafikverket.

• ”Malmögupp” i samband med gång- och
cykelpassager - Farthindret byggs med ramp
på sju procent lutning i framkant som sedan
planas ut. Kräver en refug i mitten av vägen.
Lunds kommun/Trafikverket.

15. Se över koppling mellan busshållplatserna och GC-nätet/ bebyggelse i tätorten – Hpl S
Sandby Cementgjuteriet på Flyingevägen.
Trafikverket.

• Aktiva farthinder i samband med gång- och
cykelpassager. Aktiva farthinder påverkar
endast de som kör för fort. De som håller
skyltad hastighet kommer inte att påverkas.
Lunds kommun/Trafikverket.

16. Pendlarparkering. Lunds kommun.

• ”Din-fart” skyltar.
Lunds kommun/Trafikverket

17. Ny vändplats för bussar på grönytan vid
Revingevägen/Östervåg och ökat utbud av
kollektivtrafiken. Lunds kommun/Trafikverket.

• Hastighets-displayer.
Lunds kommun/Trafikverket.
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Trafikutredningen har lämnat följande förslag
om övriga åtgärder
23. Påverkansåtgärder för att främja hållbara
transporter inom, till och från Södra Sandby.
Exempelvis pendla med cykel, vandrande/cyklande skolbuss, prova på kort i kollektivtrafiken
för nyinflyttade, med mera. Lunds kommun.

kartläggning visar att fastigheter längs de statliga
vägarna (Dalbyvägen, Flyingevägen, Lundavägen,
Revingevägen och Hällestadsvägen) är mest
utsatta och har bullernivåer som ofta överskrider
de riktvärden som gäller. Längs de kommunala
vägarna är störningarna inte så påtagliga. Anser
man sig vara störd av trafikbullret är man välkommen att kontakta tekniska förvaltningen.
För att få besked om fastigheten är berättigad
till ersättning för bullersanerande åtgärder, till
exempel åtgärder på fönster, ventiler eller bullerskärm, kontakta tekniska förvaltningen.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Telefon: 046 - 359 50 00.

24. Kommunen tar över de statliga vägarna genom Södra Sandby - Att vara väghållare betyder
att man har rådighet över gestaltning, utformning och trafikreglering. Det betyder också att
man står för drift och underhållskostnader och
kan besluta om och genomföra investeringar, det
vill säga ombyggnader av gaturummet. Väghållaren är också ansvarig för störningar från trafiken,
såsom buller, vibrationer och luftföroreningar.

Läs om buller här
www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/
trafikbuller

Buller

Sandbybor påpekar att trafiksituationen med
den tunga trafiken orsakar störande buller för
de som bor på Lundavägen, Flyingevägen, Dalbyvägen samt Öståkravägen. Kommunens buller-

Karta över föreslagna åtgärder
för kollektivtrafik.

Kartdesign AFRY AB Kartdata: Trafikverket och Lantmäteriet & Lunds kommun 2020.
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Bostäder
Hyresrätten är den boendeform som flertalet
Sandbybor anser behöver utvecklas och prioriteras. Det finns också en efterfrågan på boenden
för äldre, som till exempel trygghetsboende och
servicelägenheter. I övrigt efterfrågas prismässigt överkomliga bostäder i olika upplåtelseformer. Många påpekar att när utbyggnad ska ske så
är det viktigt att ta hänsyn till den bykänsla som
finns och att bygga småskaligt.

eller kan nås med hiss och de har rymliga badrum och sovrum. LKF har även köpt mark av en
privat fastighetsägare och planerar för hyresrätter söder om Kardborrevägen.

Det behövs fler lägenheter, framför allt billiga
lägenheter som inte behöver vara väldigt stora,
och servicelägenheter. Jag tror att många som
säljer sin villa när den känns för stor lämnar byn eftersom det är ont om lägenheter. Lägenhetsbristen
i byn är en större anledning än att stadens nöjen
skulle locka. Det är lätt att ta buss till staden och
hem på kvällen. Citat Sandbybo

Bostäder

Ett av Lunds kommuns bostadspolitiska mål är
att kommunen ska verka för att stimulera produktion av hyresrätter för alla. Målsättningen är
att minst 45 procent av nybyggnationen ska vara
hyresrätter.

Åtgärder

Byggnation av hyresrätter kan ske på mark som
ägs privat eller på mark som kommunen äger och
säljer till en byggaktör. Lunds kommun är öppen
för att sälja mark till olika aktörer. Kommunens
markpolicy - Utbyggnads- och boendestrategi
2025 beskriver att anvisning av mark kan ske
genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning. Vid direktanvisning
prioriteras byggherrar som kan leverera långsiktig förvaltning av hyresrätter till rimliga boendekostnader. LKF har en särskild roll för att bygga
hyresrätter, men i övrigt byggs bostäder främst
av privata aktörer.

Hyresrätter
Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF bygger
hyresrätter i det nya kvarteret Kryptan i centrala Södra Sandby med en ny lokal till biblioteket
och ny vårdcentral. Inflyttning är planerad till
våren 2021. Tio av lägenheterna i fastigheterna
är servicelägenheter och är avsedda för personer
som är 65 år eller äldre. Servicelägenheterna
ska erbjuda ett bra boende med tyngdpunkt på
tillgänglighet. Lägenheterna ligger i markplan

Kommunen ska även verka för att stödja en
balanserad befolkningsutveckling i de större
tätorterna. Det innebär att en mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer
och lägenhetsstorlekar ska eftersträvas såväl
inom Lunds olika stadsdelar som i övriga tätorter.
Utbyggnad efter 2040
Nya verksamhetsområden
Befintliga verksamhetsområden
Ny blandad bebyggelse
Befintlig blandad bebyggelse
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Kommunen undersöker hela tiden möjligheten
att starta upp nya projekt med olika hustyper
och upplåtelseformer på kommunal mark.
Vägledande för arbetet är Översiktsplanen 2018,
Fördjupning av översiktsplan för Södra Sandby
och Utbyggnads- och boendestrategi 2025. Det
kommande planprogrammet för de centrala
delarna av Södra Sandby kommer också att bli
vägledande för utvecklingen av Södra Sandby.

flera, Versalen 6 och Björnlokan 1. Fastigheternas
centrala läge, se karta på nästa sida, innebär att
detaljplanerna kommer att utgå från planprogrammet som tas fram för Södra Sandbys centrala delar.
I dagsläget finns det ett särskilt boende i Södra
Sandby för äldre, Fästan, med 50 platser. Särskilda boendeformer ger service och omvårdnad
för äldre människor som behöver särskilt stöd
dygnet runt. Här finns gemensamma sällskapsutrymmen och i boendet ingår all hjälp. Det finns
inga planer på att bygga ett ytterligare särskilt
boende i Södra Sandby de närmaste tio åren.
Däremot finns det planer framåt, runt 2024, att
bygga två gruppbostäder med sex lägenheter i
varje för personer med funktionsnedsättning.
Seniorboenden/servicelägenheter för personer
över 65 år byggs oftast av privata fastighetsbolag.

Med utgångspunkt från den fördjupade översiktsplanen för Södra Sandby från 2013 har
bland annat detaljplanen för Kryptan 10, Nattviolen 5, Tennisplanen och Tjuvbaggen tagits fram.
Detaljplanen för Sandby backe är antagen men
kommunen väntar för tillfället på besked om
huruvida Mark- och miljööverdomstolen kommer att ge kommunen prövningstillstånd eller
inte. Planuppdrag finns för Vapenhuset 2-5 med

Läs mer här:
Lunds utbyggnads- och boendestrategi
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/
utbyggnads--och-boendestrategi-2025
Lunds Översiktsplan
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/
oversiktsplan/fordjupade-oversiktsplaner/
fop_sodra-sandby_sbk_2013.pdf
Pågående detaljplaner i Södra Sandby- Revinge
www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/
sodra-sandbyrevinge---detaljplaner-pa-gang
Vad är en översiktsplan?
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/oversiktsplan
Vad är en detaljplan?
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan

Planärenden på gång i Södra Sandby.
Samråd
Planuppdrag
Överklagad
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Fritidsaktiviteter
Att förbättra och utveckla fritidsaktiviteter för
barn och unga är en prioriterad fråga för invånarna i Södra Sandby. Många påtalar att det behövs verksamheter på kvällar och helger för
ungdomar så att de inte är sysslolösa och drar
runt i samhället.

Flertalet Sandbybor påtalar också vikten av att
underhålla, utveckla och förbättra de aktiviteter som redan finns idag och som arrangeras av
Sandbys föreningsliv, i bland annat Byahuset.
Det är viktigt att Byhusets verksamhet kan fortsätta trots att huset är sålt. Ett flertal beskriver
behovet av att utveckla ett nytt allaktivitetshus
med verksamheter som riktar sig till alla åldrar.
Ett sådant hus bör innehålla både kultur- och
idrottsverksamheter.

Åtgärder
Utegym och boulebana finns placerat vid friluftsbadet. I dagsläget finns det inga planer på att
anlägga ytterligare arenor för utomhusaktiviteter, idrottshallar eller gym.
Med anledning av ett Lundaförslag så beslöt
kultur- och fritidsnämnden i slutet av maj 2020,
efter en dialog med ungdomar, att anlägga en
liten skatepark i Södra Sandby. Skateparken blev
klar att använda i december 2020 och ligger på
gräsytan strax öster om friluftsbadet, i folkmun
kallad ”cirkusplatsen”.

Friluftslivet och utomhusaktiviteter är centrala
för boende i Södra Sandby. Eftersom Skrylles
popularitet som rekreationsområde ständigt
ökar har de många besökarna lett till trängsel
både på parkeringen, i motionsspåren och på
vandringsleder, speciellt under helger. Därför
menar många Sandbybor att det behövs satsas
mer på Skrylle och att området behöver byggas
ut och knytas ihop än mer med Södra Sandby
via löpslingor och vandringsspår.

I dagsläget finns ingen planering för ytterligare
ridvägar eller löpslingor i kommunens regi.
Se svar om Skrylle under rubriken Grönytor –
rekreationsmöjligheter – Skrylle på sidan 23.
Fritid Södra Sandby
(fritidsgården i Södra Sandby)
Fritid Södra Sandby erbjuder ett brett utbud
av aktiviteter för ungdomar i Södra Sandby.
Till exempel finns en teatergrupp, styrketräning,
thaiboxning, kulturcafé (i samverkan med kulturföreningen Trycket och Kulturskolan), replokaler,
konserter, dansgrupper, ungdomsgarage, racketsport, amerikansk fotboll och innebandy. Andra
projekt som ungdomar är med och planerar för
är en ungdomskör och E-sportskafé.

Andra förslag är att bygga fler löpslingor, ridvägar och cykelvägar i och runt Södra Sandby för
att främja fysisk aktivitet och friluftsliv. Flertalet
lyfter även behovet av en allaktivitetsyta utomhus som kan rymma en boulebana, skatepark,
BMX-bana, utegym, utomhusscen med mera.
Ungdomar behöver en plats att vara på med
vuxna på kvällar. Citat Sandbybo

Bättre ridvägar i anslutning till S Sandby då det
finns många ungdomar som rider i området och
bilisterna EJ visar hänsyn. Det hade även varit
bra med cykelvägar då cyklingen är en stor sport
i byn som även den har många ungdomar.
Citat Sandbybo

Fritidsgården är öppen alla fredagskvällar samt
två lördagskvällar i månaden och utgår huvudsakligen från Killebäckskolans lokaler. Dessutom
samarbetar Fritid Södra Sandby med civilsamhället, så det finns goda möjligheter att utveckla
vår verksamhet och skapa fler aktiviteter för
unga. Vi hoppas på att ännu fler ungdomar vill
vara med och utforma Fritid Södra Sandbys
utbud.

Löparslinga och natur/utegym (det vid badet är
tråkigt och läget är dåligt). Fräschare byggnad
för gym. Citat Sandbybo
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Biblioteket i Sandby
Biblioteket ordnar aktiviteter för olika åldrar,
från småbarn till vuxna. För de yngsta kan det
handla om sådant som sagostunder, teater och
filmvisningar, för de något äldre barnen finns
det återkommande pysselverkstad, läsecirklar
och diverse olika lovaktiviteter. För vuxna finns
det läsecirklar, bokcaféer, språkcaféer, IT-kurser,
filmkvällar, författarbesök och olika föreläsningar.

Kulturskolan i Södra Sandby
Kulturskolan erbjuder musikundervisning till
barn och unga i åldrarna 6-19 år i Södra Sandby.
Undervisning i fiol, klarinett, saxofon, tvärflöjt
och piano finns på plats, dels i egna lokaler på
Fritidsgatan 2, och dels på Byskolan och Killebäcksskolan. Kulturskolan samarbetar också
med kulturföreningen Trycket och fritidsgården
kring aktiviteten PopinTV, samt håller alla skolans terminsvisa avslutningskonserter i föreningen Tryckets scenrum. PopinTV innebär att barn
på olika orter runtom i kommunen, bland annat
i Sandby, gör TV och har en egen TV-kanal:
PopinTV

Stadsdelsbiblioteken i Lund är involverade i ett
treårigt utvecklingsprojekt från 2019-2021 kallat
Stärkta bibliotek som finansieras av Kulturrådet.
Projektet handlar om att i högre grad målgruppsanpassa och profilera våra stadsdelsbibliotek.
I Sandby biblioteks profil ingår fokus på aktiva
äldre och de yngre barnen/förskolebarn och
deras vuxna. De aktiviteter som kommer att
genomföras innebär en ökad satsning på grundläggande IT-teknikutbildning för äldre och en
läsecirkelledarutbildning för samma målgrupp,
samt diverse aktiviteter som sammanför yngre
och äldre; det kan handla om sagoläsning, berättar- och skrivarprojekt, barnvagnsbio med mera.

Läs om PopinTV här
https://popintv.se/

Musikcheckssystemet som infördes i Lund 2019
gör att Kulturskolan kan komma att utvidga sin
undervisning i takt med att efterfrågan ökar.
Efterhand som musikchecken blir mer välkänd
och fler åldrar omfattas uppskattas att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Mer musikundervisning kommer då att kunna erbjudas
i Södra Sandby. Systemet omfattar inte Kulturskolans alla övriga ämnen, såsom dans, bild,
drama och cirkus, vilka också är mycket efterfrågade aktiviteter bland barn och unga.

Den nya bibliotekslokalen i centrum, som planeras att öppna i juni 2021, kommer att innebära att många fler Sandbybor får möjlighet
att använda biblioteket. Framförallt på grund
av att biblioteket blir meröppet, det vill säga att
det finns möjlighet att besöka biblioteket även
när personal inte är på plats. Det innebär väsentligt utökade öppettider för den som skaffar
meröppetbehörighet, med möjlighet att komma
in de flesta morgnar, kvällar och helger, utöver de
personalbemannade tider som gäller idag.

SommarLund
Sommarlund, kommunens återkommande
satsning på att erbjuda olika avgiftsfria kulturevenemang under sommaren, förlägger ett antal
arrangemang varje år i Södra Sandby.
Skrylle och friluftsliv
Se under rubriken Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle på sidan 23.

Skrylle och Måryd – välbesökta
utflyktsmål under alla årstider.
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Företagsetableringar
Sandbybornas förslag på företag som kan etableras i Södra Sandby är olika former av serviceföretag som fler matvaruaffärer, restauranger
(som inte är pizzerior), caféer, cykelaffär, skönhetssalonger, städföretag, kioskverksamhet,
grillkiosk, byggvaruaffär och bryggeri. Några
menar att småskaliga verksamheter som satsar
på lokalproducerade råvaror/varor har en framtid i Södra Sandby och skulle med fördel kunna
använda bygdens namn som varumärke. Exempel på sådana verksamheter kan vara bryggerier
och olika typer av odlingar. Även småindustrier
och egenföretagare anses ha goda möjligheter
att etablera sig i Södra Sandby.

göra affärer med dessa. Torna Hällestads lanthandel är ett gott exempel på när en hel by går
samman för att skapa service och en mötesplats
för byborna.

Sandbyborna anser att kommunen ska verka
för att det finns tillgång till lämpliga lokaler för
företag. På så sätt kan olika typer av verksamheter etablera sig i Södra Sandby och existerande
företag kan finnas kvar och växa. Eventuellt kan
ett företagshotell med lokaler i olika storlekar
etableras. Andra viktiga områden som nämns är
god tillgång till infrastruktur och kommunikationer till exempel bra bussförbindelser och utbyggnad av fibernätet med möjlighet att ansluta till en
rimlig kostnad.

När Lunds kommun tar fram en ny detaljplan
kan det ställas krav på att det ska finnas lokaler. En dialog förs med den som sökt om en ny
detaljplan kring lokalfrågor för olika ändamål,
men även utifrån hur planuppdraget är formulerat. Inom ramen för programarbetet kommer
frågan kring möjligheter till fler lokaler i centrala
Sandby att undersökas.
Lunds kommun arbetar med näringslivsfrämjande åtgärder på tre nivåer: nyföretagande,
tillväxt i befintligt näringsliv och etableringar.
Till exempel får Lunds nyföretagarcentrum bidrag av kommunen för att tillhanda professionell
nyföretagarrådgivning på svenska och engelska.

Serviceföretag och mindre produktionsföretag
till exempel livsmedelsförädling. Citat Sandbybo

Är såklart viktigt att kommunen kan erbjuda hjälp
och visa att Sandby finns. Detta görs bara om ni
har lokaler att erbjuda. Citat Sandbybo

Kommunen arbetar även med att underlätta för
företagare att driva verksamhet i kommunen.
Det handlar bland annat om att det ska vara lätt
att göra rätt som företagare. Därför finns sedan
2019 året en företagslots i Lunds kommun dit
man kan vända sig för att få information om
bygglov, livsmedel, lediga lokaler, med mera.
Kommunen erbjuder också etableringsservice
för företag som vill etablera sig och som utgår
från företagets behov och geografiska yta, och
har hela kommunens utbud som alternativ i
diskussionerna med företaget.

Åtgärder
Företagsetableringar
Företagsetableringar styrs av en rad faktorer där
marknad och efterfrågan är den grundläggande.
En kommersiell fastighetsägare är också näringsidkare och har som affärsidé att hyra ut verksamhetslokaler på marknaden. Hur framgångsrik
man är beror på om kunden efterfrågar den typ
av lokaler och det läge som erbjuds.
Idén med småskalig verksamhet är god. Hur bärkraftiga sådana verksamheter blir beror ofta på
hur villiga boende i närområdet är att handla/

Kommunen kommer fortsatt att utveckla sin
aktiva dialog med det lokala näringslivet, inte
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minst genom fler företagsbesök. En utökad och
förbättrad dialog, bidrar till en mer specifik kunskap om, och förståelse för, den enskilda verksamhetens unika förutsättningar och behov.
Kommunens företagslots genomgår också ständiga förbättringar baserat på den erfarenhet
som fås i mötet med nya företag och nyetableringar i kommunen.

fiber i centralorten i områden där fibernätet inte
är utbyggt. För närvarande bygger Kraftringen
AB inte nät på landsbygden.

Region Skånes mätning från 2018, visar att
91 procent av hushållen i Lunds kommun har
tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Det
innebär att Lunds kommun är fyra procent från
att nå de skånska målen om att 95 procent av alla
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s år 2020. Nuläget är att cirka ytterligare 1 500 hushåll i Lund behöver få
tillgång till fiberanslutning bara för att det skånska målet ska nås.

Fiberutbyggnad
Kraftringen AB är ett energibolag som ägs av
kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.
Bolaget förvaltar och bygger fibernät i Lund, Eslöv och Lomma. I Södra Sandby ska Kraftringen
AB förtäta och bygga ut fibernätet i redan etablerade områden, samt bygga ut nätet i nybyggnadsområden. I områden där Kraftringen inte är etablerade så har ofta en annan aktör redan byggt
fibernät. Kraftringen är intresserade av att bygga

Lunds kommun och Kraftringen utreder frågan
och ska ta fram en handlingsplan för att kunna
påskynda utbyggnaden av fibernät i hela Lund så
att minst 95 procent av alla hushåll har tillgång
till 100 Mbit/s.

Villagata i Södra Sandby
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Grönytor – rekreationsmöjligheter –
Skrylle

framhålls i Europeiska unionen som Natura
2000-område som vi lovat EU att bevara.
Citat Sandbybo

Eftersom många Sandbybor har valt Södra Sandby som boendeort på grund av närhet till natur
och rekreationsmöjligheter påtalar många vikten
av att grönytor behålls när Södra Sandby utvecklas och när fler bostäder byggs. Samtidigt anser
man att redan befintliga grönytor behöver underhållas bättre.

Gör dem mer tillgängliga men omvandla inte grönområdena till finparker. Vi vill ha mer natur här!
Citat Sandbybo
Skrylle är populärt utveckla det ännu mer.
Citat Sandbybo

Vidare är det många som har goda idéer om
hur olika naturområden runt Södra Sandby kan
knytas ihop och bli tillgängligare. Till exempel
till områdena Skytteskogen, Räften, Linnebjer
och sträckan längs med Sularpsbäcken, samt
grönytor i Sofielundsparken (Fästan). Man
påpekar också att Skrylle som nyttjas av många
Sandbybor också behöver utvecklas och underhållas eftersom besökstrycket är stort. Skrylle
skulle med fördel kunna länkas mer ihop med
Södra Sandby.

Börja med att ta hand om skötseln på det som
finns, ingen vacker syn med oklippta buskar och
ogräs hela sommaren. Citat Sandbybo

Åtgärder
Skötsel
Skötsel och besiktning av grönytor, parker och
lekplatser sker kontinuerligt över året. Under
vintern 2021 genomfördes en vinterbeskärning
av träd och buskar runt om i Södra Sandby.
Synpunkter på skötsel av grönområden, lekplatser och parker kan göras på kommunens
webbplats så att ansvariga kan undersöka och
åtgärda vad som behöver göras.

Några påpekar också behovet av lokala joggingoch vandringsslingor som går genom Södra
Sandby.

Många i Sandby har flyttat dit för att vara i naturen.
Utveckla stråket längs bäcken och skapa cykel och
gångvägar mot Frueräften och Linnebjär.
Citat Sandbybo

För synpunkter och felanmälan, gå in på
www.lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan

Tillgängligheten till den stora biologiska mångfalden och kulturlandskapsvärdena runt Södra Sandby. Den biologiska mångfalden är så stor att den
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Våtmark
naturrekreation, med bland annat tillgängliga
gångar och sittplatser. Dammen planeras att
anläggas under hösten 2021 och är ett samarbete
mellan Lunds kommun, Kävlingeåns vattenråd
och VA-SYD.

En ny våtmark planeras strax sydöst om tätorten
Södra Sandby. Här ska dagvatten från närliggande bostadsområden, Vällsbäcken och vatten från
jordbruksmarken fördröjas och renas. Naturområdet kring våtmarken ska också anläggas för

Det planerade våtmarksområdet syns inom den gula, prickade
linjen på kartan. Det gulmarkerade området är ett planerat
utbyggnadsområde för verksamheter.
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Bäcken i byn

Under 2021 kommer man inom ramen för Naturum Skrylle att utöka verksamheten med naturguidningar i de östra tätorterna, däribland Södra
Sandby. Detta för att skapa fler möjligheter för
kommuninvånarna att lära sig mer om sin närnatur och även upptäcka ny platser och aktiviteter i närområdet. Mer information kommer att
finnas på Lunds kommuns hemsida och på Naturum Skrylles hemsida.

Projektet Bäcken i byn som avslutade 2020 har
tillgängliggjort en central del av Sularpsbäcken,
genomen en träspång som har byggts längst med
bäcken vid Flyingevägen, samt genom ett uteklassrum i Sofielundsparken. Uteklassrummet är
beläget på en bro över bäcken och har både tak,
bänkar och en grillplats. I samband med Bäcken i
byn rustades även det centrala parkstråket längs
bäcken upp. Ny belysning, omplantering av de
gamla körsbärsträden, en ny dekorativ perennplantering samt nya gångstråk och bänkar finns
nu på plats.

Läs mer om Skrylle här
https://skrylle.se/

Skrylle

Läs mer om friluftsliv i Lunds kommun här
www.lund.se/uppleva--gora/friluftsliv-natur/

Skrylle är en av de mest populära och välbesökta
platserna i Lunds kommun med över 600 000
besökare årligen. Det höga besökstrycket ställer
också höga krav på anläggningen. Därför satsar
Lunds kommun för tillfället mycket på Skrylle.
En ny utvecklingsplan har tagits fram som innebär att Skryllegården ska rustas upp med nya
omklädningsrum, toaletter och ett nytt och ett
större naturum (besöks- och informationscenter)
ska byggas och vara klart under 2023. Just nu
pågår ett arbete med att ta fram konkreta planer
och handlingar för den nya Skryllegården. Parkeringen vid Skryllegården har utvidgats med ett
större antal parkeringsplatser och även en parkering vid Åkestorpsvägen har nyligen anlagts.

En plan för friluftslivet i Lunds kommun har nyligen blivit klar och bearbetas just nu. Planens
syfte är att ta ett helhetsgrepp på friluftsliv och
rekreationsmöjligheter i Lund. Södra Sandby
med omnejd ingår i planen eftersom det är ett
område med höga rekreationsvärden och utvecklingmöjligheter. Dock äger kommunen förhållandevis lite mark runt Södra Sandby och har därför
svårare att tillgängliggöra den närliggande naturen då man inte kan göra hänvisningar till privata
markägares mark utan markägarens samtycke.

Träspången vid Sularpsbäcken.
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I Lunds Grönprogram (Grönprogrammet är ett
sektorsprogram som utgör underlag för utveckling av kommunens gröna värden såsom natur,
parker och rekreationsområden) finns kopplingen mellan Fågelsångsdalen och Sofielundsparken
beskriven som en grön koppling att förstärka.
Projektet Bäcken i byn och den upprustning som
nyligen skett längs med Flyingevägen, i de centrala delarna av Södra Sandby, är en del av det
arbetet. Möjligheten till en fortsättning genom
Fågelsångsdalen och förutsättningarna att ha
med Fågelsångsdalen i en framtida promenadslinga ses nu över. Förhoppningarna är att markägare och kommunen gemensamt ska hitta en
lösning inom en inte allt för lång framtid.

Utifrån de starka önskemål om att värna om och
tillgängliggöra naturen runt om Södra Sandby,
finns fokus på att skapa möjligheter att till fots
eller cykel ta sig ut i naturen. Lunds kommun ska
att verka för att ta fram en tätortsnära promenadslinga i närliggande naturområden. Arbetet
kräver dialog och samarbete med markägare
och det är därför svårt att säga exakt var den ska
ligga och tidpunkt för genomförandet.
Skytteskogen, som ligger öster om Södra Sandby, på nedre sluttningen av Romeleåsen är en
äldre lövskog med höga naturvärden och upplevelsevärden som erbjuder fina utblickar över
Vombsänkan i norr. Kommunen är medveten
om att området är svårtillgängligt och att bara
någon enstaka bil kan parkera i anslutning till
den allmänna vägen. Skytteskogen och marken
runt omkring ägs dock inte av kommunen vilket
ger begränsade möjligheter att tillgängliggöra
området. Efter att ha utrett frågan finns idag
inga planer från kommunen sida att ytterligare
tillgängliggöra Skytteskogen.

Läs mer om Grönprogrammet
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/natur/
gronprogram/

Ett promenadstråk som kopplar
ihop Fågelsångsdalen och Sofielundsparken via Sularpsbäcken
kommer att ge fler rekreationsmöjligheter för invånarna i
Södra Sandby.
Se gul markering på kartan.
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Trygghet
Några Sandbybor menar att man upplever att
Södra Sandby har blivit otryggare med en ökad
kriminalitet såsom skadegörelse, ofredande, hot
och ett ökat droganvändande. Därför önskar man
bland annat högre polisnärvaro.
Behövs verkligen fler kvälls/natt vandrare speciellt
på kvällen. På helgerna runt om i centrum.
Citat Sandbybo
Polisen borde patrullera oftare, för att få bort
buset nere i byn. Citat Sandbybo

Åtgärder
Polisen och kommunen kom i maj 2020 överens
om ett medborgarlöfte om en trygg och säker
kommun med fokus på de östra kommundelarna. Löftet innebar att polisen och kommunen
tillsammans ska arbeta för att öka tryggheten i
Lunds östra kommundelar tillsammans med invånarna. Medborgarlöftet om en trygg och säker
kommun kommer att fortsätta fram till den 30
juni 2021 på grund av pandemin.

Glädjande nog visar trygghetsindexet för polisens trygghetsmätning 2020 att invånarna i
Södra Sandby anser att man är betydligt tryggare än vid förra årets mätning. Bland annat
uppger man att skadegörelsen och problemen
med ungdomsgäng har minskat. Sandbyborna
menar också att polisen är engagerad i de lokala problemen, vilket visar att polisens arbete
med medborgarlöften under 2020 har gett
goda resultat.

Läs mer om medborgarlöften
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/
lund/

Polisen arbetar med medborgarlöften tillsammans med Lunds kommun för att skapa möjligheter för medborgarna att ha insyn i och lokalt
inflytande över polisens arbete.
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Följande aktiviteter har kommunen och/eller polisen hittills genomfört under 2020:
Sandbybors synpunkter på
tryggheten i Södra Sandby

Åtgärd

Resultat

Droghandel Byskolan Killebäckskolan

Ökad bevakning för att upptäcka
narkotikabrott bland unga.

Polisen har varit på plats i stor
utsträckning.

Ungdomars missbruk

Polisen ska inventera vad handlarna har Detta har inte genomförts på grund av
för information. Skapa ett samarbete
COVID-19.
med handlarna. ICA har en egen nationell satsning på trygghet.

Alkoholförsäljning

Minskad tolerans från kommunen/
fältgruppen när det gäller påverkade
ungdomar.

Har inte varit något stort problem
under året.

Narkotika Byahuset, öppet dygnet runt med
toa och kök.

Kommunen/fältgruppen följer utvecklingen.

Pågår

Fritidsgården – öppettider

Lunds kommun ska undersöka Vaggerydsmodellen, samt se över fritidsgårdens öppethållande.

Fältgruppen fick extra resurser under
sommaren för att utöka sin närvaro och
tillgänglighet.

Upplevelse av oro för inbrott. Det saknas
grannsamverkan i Södra Sandby.

Polisen informerar om grannsamverkan
och DNA märkning.

Möten kring grannsamverkan har ej
genomförts på grund av Covid-19.

Upplevd otrygghet på sociala medier. ”Det
som står i Sandbykollen får en att känna sig
otrygg.”

Anordna minst två chattillfällen med
Lunds kommuns fältgrupp under 2020.

Fältgruppen har genomfört chattillfällen.

• Femmötesvägen – oklar skyltning i
korsning.
• Övergångsställen och fler gupp.

Polisen genomför ökat antal trafikkontroller.

Polisen har genomfört ett antal trafikkontroller.

• Skogen vid Fästan - mörkt när man går från Lunds kommun genomför en trygghetsvandring i Sandby.
Östanbäck.
• Frejs äng, belysning (tillhåll för ungdomar).
• Bättre nedklippning av buskage på
offentliga platser.
• Skogsvägen - lekplats med ungdomshäng.
• Skolorna känns otrygga efter stängning.
Mörk utomhusmiljö.

Trygghetsvandring genomfördes den
29 april 2020.

Skadegörelse och ungdomshäng vid skolor.
Finns tillgång till gratis Wifi som lockar unga.

Lunds kommun ska se över wifi-policy.

Arbetet pågår.

Backgatan nedanför församlingshemmet –
ungdomar driver runt, kl. 18-22 alla dagar.

Lunds kommun genomför trygghetsvandringar i Södra Sandby och undersöker vilka platser som ungdomarna
”hänger” på.

Polisen och fältguppen har varit
närvarande under hela året.

Fritidsgården

Kommunen undersöker möjligheten till
andra driftsformer för fritidsgården.

Ej genomfört.

Samverkan

Polisen genomför regelbundna möten,
två gånger/år med samhällsföreningar.

Ej genomfört på grund av CoVID-19.

Låg vuxennärvaro

Kommunen/fältgruppen försöker
involvera föreningslivet. Undersök vilka
möjligheter som finns.

Nattvandringen med vuxna har
fungerat bra. Möten med föreningslivet har inte kunnat hållas på grund
av COVID-19.

Narkotikabrott

Polisen lagför ett antal narkotikabrott.
Mål 22 stycken/år.

Genomfört – fler lagförda narkotika
brott är resultatet.

Brott mot alkohollagen

Polisen ska ha lägre tolerans när det
gäller påverkade ungdomar.

Har inte varit något problem.

Fler sommarjobb för ungdomar i Södra
Sandby

Kommunen undersöker möjligheterna
till att utöka antalet sommarpraktikplatser till ungdomar i de östra delarna
och i Södra Sandby.

Har genomförts under sommarpraktiken 2020.

Övriga åtgärder

30

Vad som också är positivt är att Sandbyborna
generellt upplever att Södra Sandby med omnejd är en trygg ort att bo i. Dock är trygghet
eller otrygghet en individuell känsla som påverkas av hur orolig eller rädd man är för att
utsättas för brott eller ordningsstörningar.
Det är alltid viktigt att ta människors känsla av
otrygghet på allvar och både polisen i Lund och
kommunen samarbetar för att förebygga brott.
Varje vecka har Lunds kommun ett möte tillsammans med representanter för polis, räddningstjänst och vaktbolag för att skapa en nulägesbild
av hur brottsläget ser ut. Med hjälp av lägesbilden kan sedan rätt resurser sättas in där behovet är som störst. Det kan röra sig om att utöka
bevakning med polis eller väktare, arrangera
trygghetsvandringar eller någon annan brottsförebyggande åtgärd.

ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk och går samman för att förebygga kriminalitet. Det är också viktigt att tipsa polisen
vid misstanke om brott, och invånarna i Södra
Sandby gör detta på ett föredömligt sätt. Så fort
pandemin är över ska ett nytt försök göras med
grannsamverkan.

Vidare är den lokala närvaron är en grundläggande förutsättning för att polisen ska klara sitt
uppdrag. Som ett led i det arbetet har kommunen
under 2020 erbjudit polisen tillgång till lokaler
i Lunds östra tätorter dygnet runt. Det innebär
att när polisen befinner sig i Södra Sandby så har
de tillgång till en lokal i det före detta kommunhuset. Lokalen kommer inte att vara öppen för
allmänheten att besöka utan polisen kontaktas
via vanliga kanaler. Ring telefonnummer 112 vid
akuta ärenden och 114 14 för alla ärenden som
inte handlar om pågående eller nyligen inträffade
brott och händelser.

Ett exempel på brottsförebyggande arbete är
grannsamverkan som innebär att de boende i

Sandbyborna upplever överlag att
Södra Sandby är tryggt att bo i.
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Vad har hänt i projekt Fokus
Södra Sandby?
Juni 2020: En rapport publicerades som sammanfattade resultatet av enkäten, Open Space
mötet och dialogen med eleverna.

Utgångpunkten för Fokus Södra Sandby har varit
Sandbybornas behov, idéer och förslag. Därför
har det varit viktigt att Sandbyborna har varit
med och bidragit till projektets resultat, det vill
säga denna framtidsplan. Följande aktiviteter
har genomförts:

September 2020–Januari 2021: Tekniska förvaltningen inledde arbetet med trafikutredningen som avslutades i januari 2021.
Trafikutredningen lämnar förslag på olika åtgärder som berörde förbättringar av trafiksituationen i de centrala delarna av Södra Sandby. Till
exempel förbättringar för gång- och cykeltrafikanter, kopplingar till det regionala cykelvägsnätet, kommunikationer med kollektivtrafik.

December 2019: Fokus Södra Sandby deltog
under julmarknaden i Södra Sandby för att informera om projektet och uppmana Sandbyborna
att svara på projektets webbenkät.
Oktober–december 2019: 790 Sandbybor svarade på en webbenkät med frågor om boende,
kommunikationer och infrastruktur, utveckling
av centrum, mötesplatser, näringsliv med mera.

Oktober 2020: Via en webbenkät kunde Sandbyborna lämna synpunkter på de förslag till
åtgärder som trafikutredningen presenterade.
137 Sandbybor besvarade enkäten.

Februari 2020: Ett Open Space möte arrangerades i Killebäckshallen, Södra Sandby. Under
tre timmar samlades cirka 160 engagerade Sandbybor och 40 tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera Hur vill
du utveckla Södra Sandby för framtiden?

Oktober 2020: I samband med enkäten om trafikutredningen kunde även Sandbyborna besvara
en webbenkät och lämna fler idéer och förslag på
Södra Sandbys utveckling. Resultatet har använts
som ett komplement till rapporten från den tidigare dialogen.

Mars 2020: Fokus Södra Sandby besökte Killebäckskolan i Sandby och träffade elever mellan
10 och 16 år. Eleverna lämnade idéer och förslag på hur de vill utveckla Södra Sandby för
framtiden.

Oktober 2020: Fritidsverksamheten på Killebäckskolan genomförde aktiviteter med elever
och hjälpte och uppmuntrade dem att svara på
de två ovanstående enkäterna.

April 2020: Med utgångspunkt från dialogen
med Sandbyborna fattade kommunstyrelsen i
Lunds kommun ett beslut om att utreda trafiksituationen i Södra Sandby. Tekniska förvaltningen
fick uppdraget att ansvara för trafikutredningen.

September 2021: Framtidsplanen för Fokus
Södra Sandby är klar och är tillgänglig att läsa
för alla Sandbybor.
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Vilka har ingått i projektet från
Lunds kommun?
Fokus Södra Sandbys styrgrupp heter Styrgrupp
för Utveckling av tätorterna utanför staden och
har till uppgift att främja utvecklingen av tätorterna utanför Lund. Styrgruppen består av
förtroendevalda i Lunds kommun som är tillsatta av kommunstyrelsen.

Styrgruppens medlemmar är:
Bernt Bertilsson (C), ordförande
Björn Abelson (S), vice ordförande
Richard Sahlin (M)
Hans- Magnus Liljeroth (SD)
Lars Wirtén (MP)
Torsten Czernyson (KD)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Per Sköld (L)
Bo Wennergren (F!)
Nita Lorimer (V)
Övriga som har ingått i projektorganisationen är:
Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Organisationsskiss över
Lunds kommun
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Fokus Södra Sandby

Fokus Södra Sandby
Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är ett ortsutvecklingsprojekt som
drivs av Lunds kommun. Projektet ska pågå till våren 2021 och är en fortsättning på
Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och
Fokus Dalby.

Vad syftar projektet till?
Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds
kommun vill utveckla framtidens Södra Sandby
och dess omland tillsammans med de som bor
och verkar i området. Fokus Södra Sandbys ledord är: Framtidens Sandby. Vad vill vi?
Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en
attraktiv boendeort nära Lund som kan växa
och som erbjuder attraktiva boendelösningar,
mångsidig service och ett varierat utbud av
olika aktiviteter.

Du kan läsa mer om Lunds övriga avslutade ortsutvecklingsprojekt här:
lund.se/kommun--politik/sa-hararbetar-vi-med/utvecklingsprojekti-tatorterna

Det ska vara enkelt att trivas i Södra Sandby.
Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för orten.

Tack till er som har deltagit

Ett varmt tack till alla er som hittills har engagerat er i Fokus Södra Sandby
genom att svara på enkäten, delta i Open Space-mötet och i träffarna på
Killebäckskolan.
Tack vare er har vi fått ett utmärkt underlag att analysera och arbeta
vidare med för att ta fram en framtidsplan för Södra Sandby.
Utan alla Södra Sandbybors engagemang är det inte möjligt att bedriva
ett ortsutvecklingsprojekt.
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Vad har hänt hittills?
Utgångspunkten för Fokus Södra Sandby är Sandbybornas behov, idéer och åsikter. Därför är det
viktigt att Sandbyborna är delaktiga i projektet.
Följande aktiviteter har hittills genomförts:
• I december 2019 deltog Fokus Södra Sandby
på julmarknaden i Södra Sandby för att informera om projektet och uppmana Sandbyborna att svara på projektets webbenkät.
• 790 Sandbybor har svarat på en webbenkät
med frågor om boende, kommunikationer
och infrastruktur, utveckling av centrum,
mötesplatser, näringsliv, med mera. Enkäten
var öppen från slutet av oktober till mitten
av december 2019.

• Den 11 februari arrangerades ett Open
Space-möte i Killebäckshallen, Södra
Sandby. Under tre timmar samlades cirka
160 engagerade invånare från Södra Sandby
och 40 tjänstepersoner och förtroendevalda
från Lunds kommun för att diskutera ”Hur
vill du utveckla Södra Sandby för framtiden?”

• Första veckan i mars 2020 besökte Fokus
Södra Sandby Killebäckskolan i Södra Sandby
och träffade elever i åldern mellan 10-16 år.
Eleverna lämnade idéer och förslag på hur
de vill utveckla Södra Sandby för framtiden.

Några av de samtalsämnen som Södra
Sandbyborna föreslog på Open Space-mötet.
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Vad händer nu?

Sammanställning

Enkäten, Open Space-mötet och träffarna med
eleverna ligger till grund för det fortsatta arbetet
i Fokus Södra Sandby. Resultatet från aktiviteterna ska nu analyseras och till hösten 2020
ska vi genomföra ett större möte med Sandbyborna, samt skicka ut en enkät för att stämma
av det slutliga resultatet. Resultatet från dialogerna med Sandbyborna kommer därefter ligga
till grund för en framtidsplan för Södra Sandby.
Framtidsplanen ska användas av Lunds kommun
för att planera och genomföra kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.

I denna rapport har vi sammanställt resultatet
från webbenkäten, Open Space-mötet och träffarna på Killebäckskolan. Här svarar också
Lunds kommun på Sandbybornas frågor, synpunkter och idéer och beskriver vilka planer
som styr kommunens arbete och som berör
Södra Sandby.

Längst bak i rapporten finns en organisationsskiss över kommunens olika nämnder och deras
tillhörande förvaltningar.

Vilka ingår i projektet från Lunds kommun?

Fokus Södra Sandbys styrgrupp heter Styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden
och har till uppgift att främja utvecklingen av tätorterna utanför Lund. Styrgruppen består
av förtroendevalda i Lunds kommun som är utsedda av kommunstyrelsen.
Styrgruppens medlemmar är:

Övriga som ingår i projektorganisationen är:

Bernt Bertilsson (C), ordförande
Björn Abelson (S), vice ordförande
Richard Sahlin (M)
Hans- Magnus Liljeroth (SD)
Lars Wirtén (MP)
Torsten Czernyson (KD)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Per Sköld (L)
Bo Wennergren (F!)
Nita Lorimer (V)

Ulrika Dagård, projektledare,
ulrika.dagard@lund.se
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Webbenkät
Webbenkäten var öppen från slutet av oktober till mitten av december 2019.
Totalt besvarade 790 Sandbybor enkäten. Nedan presenteras en sammanfattning av enkätresultatet och av Lunds kommuns svar på Sandbybornas frågor,
synpunkter och förslag.
Det bor totalt 8 408 personer i Södra Sandby och det finns 3 155 hushåll (Statistiska centralbyrån 2018).
Det innebär att 9 procent av Södra Sandbys invånare har besvarat enkäten.

Sammanfattning av enkäten: Vilken utvecklingsfråga är viktigast för Södra Sandby?
Annat
Etablering av företag
Fritidsaktiviteter
Mötesplatser och ett levande centrum
Trafiksituationen i Södra Sandby
Transporter till och från Södra Sandby
Boende
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Mötesplatser och ett levande centrum (228
svaranden) tillsammans med trafiksituationen i
Södra Sandby (211 svaranden) är de två absolut
viktigaste utvecklingsfrågorna för Sandbyborna. Att utveckla centrum innefattar att fortsätta
att göra centrum mer attraktivt och stadslikt
med fler affärer och att skapa mötesplatser där
människor kan mötas och umgås med varandra.

När det gäller trafiksituationen är många oroade
över den tunga lastbilstrafiken som går igenom
Södra Sandby och som upplevs som farlig och
hälsovådlig. Flera föreslår en ringled runt samhället för att komma till rätta med situationen.
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Att också leda om den tunga genomfartstrafiken
ses som ett måste för att kunna utveckla centrum.

Andra viktiga utvecklingsfrågor är kommunikationer och transporter till och från Södra Sandby
som inkluderar ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken så att fler väljer att ta bussen, samt
byggande av fler cykelvägar.
Utveckling av fritidsaktiviteter med fokus på
ungdomar och olika boendealternativ som
byggande av hyresrätter ligger också högt på
listan över prioriterade utvecklingsfrågor.
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Inom vilket område bor du?

Utanför tätorten Södra Sandby
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Hur gammal är du?
86 år eller äldre
76-85 år
66-75 år
56-65 år
46-55 år
36-45 år
26-35 år
16-25 år
0-15 år
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Fler kvinnor (455) än män (330) har besvarat
enkäten och majoriteten av de svarande bor i
tätorten Södra Sandby (648). Åldersfördelningen är förhållandevis spridd med tyngdpunkt på
Sandbybor mellan 36–55 år. Flest svaranden
finns i gruppen 36–45 år (164) tätt följt av grupperna 66–75 år (162) och 46–55 år (160 ).

Varför har du valt att bo i Södra Sandby?

Rimliga huspriser och närheten till större centralorter med pendlingsavstånd som Malmö och
Lund är den vanligaste orsaken till valet att bo i
Södra Sandby. Att det går att arbetspendla med
cykel till Lund samt att det finns bra kommunikationer med buss, framförallt till Lund, ses som en
stor fördel.
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Många tar också del av de olika fritids- och
rekreationsmöjligheterna som finns runt
Södra Sandby, till exempel vandring, cykling
och hästsport.

Flertalet lyfter fram att huvudorten Södra
Sandby, men även Revingeby och Flyingeby,
är mysiga och trivsamma byar med närhet till
naturen och med en lantlig miljö runtomkring.

Södra Sandby med omland upplevs också som
en bra och trygg plats för barn att växa upp i,
med naturen inpå knutarna och med bra skolor.
Det finns också ett varierat utbud av fritidsaktiviteter och föreningsliv både för barn,
ungdomar och vuxna.
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Tror du att du bor kvar i Södra Sandby om tio år?
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576 personer uppger att de kommer att bo
kvar i Södra Sandby om 10 år, medan 199
personer tror att de har flyttat.

Många anser också att kvaliteten på skolorna
är bra och att man vill att barnen ska växa upp
i Södra Sandby.

Av de som uppger att de vill bo kvar nämner
flertalet en känsla av allmän trivsel. Känslan
av trivsel innebär att man trivs i sin bostad,
att Södra Sandby med omnejd upplevs som
lugnt och tryggt och att orten har en känsla
av småstad, men ändå med närheten till större
orter som Lund och Malmö. Dessutom anser
man att den service som finns i Södra Sandby
är relativt god och att det finns en gemenskap
mellan grannar som innebär att man hjälps åt.
Naturen runt omkring lyfts fram som en stor
bidragande orsak till att man trivs.

De som är tveksamma till att bo kvar tycker
bland annat att kollektivtrafiken till och från
Södra Sandby är undermålig. En direktbuss
till både Malmö och Lund är önskvärt, speciellt under de tider när många åker till och
från arbete och skola. Som det är nu upplevs
det som tidsödande att pendla med buss.

Varför tror du att du bor kvar?

Varför bor du inte kvar?

Vuxna svarar att de förmodligen flyttar när barnen har vuxit upp för att bostaden då har blivit
för stor och att man önskar att kunna ta del av
det utbud och service som stadslivet erbjuder.
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Man upplever också att restauranger och ett
större utbud av dagligvaruaffärer saknas i
Södra Sandby.

Ungdomar uppger att de kommer att flytta för att
börja studera eller arbeta på andra orter. Ett fåtal
menar att otryggheten har ökat i Södra Sandby
med ökad kriminalitet och vandalisering vilket
gör att man överväger att flytta.

Kan du rekommendera några av dina bekanta att flytta till Södra Sandby?
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Majoriteten 88 procent (676), menar att de kan
rekommendera andra att flytta till Södra Sandby.
Jämförande siffra för hela Lunds kommun är
65 procent (SCBs medborgarundersökning 2018).
Skälen till att man kan rekommendera Södra
Sandby som boendeort är desamma som under
frågan ”Varför har du valt att bo i Södra Sandby?”
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Det vill säga, Södra Sandby upplevs som trivsamt och tryggt, med bra kommunikationer
och service och med närheten till naturen och
större städer. Rimliga huspriser och bra standard på husen nämns också, samt att det är ett
bra samhälle för barn att växa upp i.
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Varför kan du inte rekommendera andra
att flytta till Södra Sandby?
De som är tveksamma till att rekommendera
andra att flytta till Södra Sandby, 12 procent
(94), upplever att otryggheten har ökat i
samhället under senare år med ökad kriminalitet och ”busliv” och att polisens närvaro
är för dålig.

Några menar också att servicen har försämrats
samtidigt som samhället har vuxit. Södra Sandbys centrum upplevs som trist och tråkigt med
en tungt trafikerad väg som går rakt igenom byn.

Vilken form av boende har du idag?

Annat

Hyresrätt

Bostadsrätt

Radhus
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0

100

200

300

400

500

600

700

Majoriteten av de svarande bor i villa (610)
medan några uppger att de bor i radhus (51)
och hyresrätt (51). Andra boendeformer på
landsbygden runt om Södra Sandby är lantbruksfastigheter, hästgårdar och hus med stall.
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Vilken form av boende tycker du behöver utvecklas/ökas i Södra Sandby?
Annat
Det är bra som det är
Särskilt boende (äldreboende)
Seniorvillor
Servicelägenheter/trygghetsboende
Ungdomsboende
Hyreslägenheter
Bostadsrätter
Radhus
Villor
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Hyresrätten är den boendeform som flertalet
anser behöver utvecklas och prioriteras. Det
finns också en efterfrågan på boenden för äldre,
som till exempel trygghetsboende och servicelägenheter. I övrigt efterfrågas prismässigt
överkomliga bostäder i olika upplåtelseformer.
Många påpekar att när utbyggnad ska ske så är
det viktigt att ta hänsyn till den bykänsla som
finns och att bygga småskaligt.

Svar från Lunds kommun om boende

Ett av Lunds kommuns bostadspolitiska mål är
att kommunen ska verka för att stimulera produktion av hyresrätter för alla. Målsättningen
är att minst 45 procent av nybyggnationen ska
vara hyresrätter. Ett sätt att stimulera till produktion av hyresrätter är att kommunen använder
sitt eget markinnehav och säljer mark till intressenter som vill bygga hyresrätter i centrala Södra
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Sandby. Det har till exempel skett i kvarteret
Kryptan där Lunds kommunala fastighetsbolag,
LKF bygger hyresrätter och en ny lokal till biblioteket. LKF har även köpt mark av en privat fastighetsägare och planerar för hyresrätter söder om
Kardborrevägen.

Byggnation av hyresrätter kan ske på mark som
ägs privat eller på mark som kommunen äger och
säljer till en byggaktör. Lunds kommun är öppen
för att sälja mark till olika aktörer. I kommunens
markpolicy som återfinns i utbyggnads- och
boendestrategi 2025 framgår att anvisning av
mark kan ske genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning. När det
gäller direktanvisning prioriteras byggherrar
som kan leverera långsiktig förvaltning av hyresrätter till rimliga boendekostnader. Här har LKF
en särskild roll.
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Kommunen kan också öka en orts attraktivitet
genom att se till att det finns god tillgång till
skolor, parker och kommunikationer och på så
sätt påverka efterfrågan på bostäder, vilket kan
öka bostadsbyggandet. Bostäder byggs primärt
av privata aktörer.

Kommunen ska även verka för att stödja en
balanserad befolkningsutveckling i de större
tätorterna. Det innebär att en mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och
lägenhetsstorlekar ska eftersträvas såväl inom
Lunds olika stadsdelar som i övriga tätorter.

Vi undersöker hela tiden möjligheten att starta
upp nya projekt med olika hustyper och upplåtelseformer på kommunal mark. Vägledande
för arbetet är Översiktsplanen 2018, Fördjupning
av översiktsplan för Södra Sandby och Utbyggnads- och boendestrategi 2025. Det kommande
planprogrammet för de centrala delarna av
Södra Sandby kommer också att bli vägledande
för utvecklingen av Södra Sandby.
Med utgångspunkt från den fördjupade översiktsplanen för Södra Sandby från 2013 har
bland annat detaljplanen för Kryptan 10,
Nattviolen 5, Tennisplanen och Tjuvbaggen
tagits fram.

Detaljplaner som är på gång just nu är Sandby
backe och Vapenhuset. Vapenhusets centrala
läge, se karta på nästa sida, innebär att detaljplanen kommer att utgå från planprogrammet
som tas fram för Södra Sandbys centrala delar.
Programmet arbetas fram samtidigt som Fokus
Södra Sandby pågår. Mer information om planprogrammet finns på sidan 21 i rapporten.

Läs mer här:
Lunds utbyggnads- och boendestrategi
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/
utbyggnads--och-boendestrategi-2025
Lunds Översiktsplan
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/
oversiktsplan/fordjupade-oversiktsplaner/
fop_sodra-sandby_sbk_2013.pdf
Pågående detaljplaner i Södra Sandby- Revinge
www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/
sodra-sandbyrevinge---detaljplaner-pa-gang
Vad är en översiktsplan?
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/oversiktsplan
Vad är en detaljplan?
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan
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Kartbilden visar var i Södra Sandby
kommunen har pågående planärenden.
Röd markering: För del av Sandby
50:2, även omnämnt som Sandby backe,
har detaljplanen varit ute på granskning.
Blå markering: Områden där det finns
planuppdrag Vapenhuset 3 med flera,
och del av Sandby 67:2.
Blårutig markering: Ärenden som
inkommit till kommunen avseende
detaljplaner – Versalen 6 (Byahuset),
Björnlokan 1 (P & G-Beijer byggmaterial)
och Sandby 6:45 (Beijers lager).

Kartan visar de utbyggnadsområden
som finns för Södra Sandby och som
finns beskrivna i Översiktplanen 2018.
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På vilket sätt reser du till och från Södra Sandby?

Egen bil/mc

Kollektivtrafik
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Merparten använder bil (573) när de åker till
och från Södra Sandby medan ungefär en tredjedel nyttjar kollektivtrafiken (259). Ett hundratal
personer (141) uppger att de cyklar/går.

Sandbybornas förslag på hur transporter
och resvägar kan utvecklas

I svaren dominerar tre ämnen om kommunikationer: kollektivtrafik, cykelvägar och förändring
av hur vägar kan utvecklas, byggas och ledas om
i Södra Sandby med omnejd.

Kollektivtrafik

Sandbyborna har flera synpunkter och förslag
på hur kollektivtrafiken kan förbättras och utvecklas. Fler bussar som går direkt till centrala
Malmö och Lund skulle förbättra pendlingsmöjligheterna och minska tidsåtgången för resor.
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En förlängning av spårvägslinjen från Brunnshög
och ESS till Södra Sandby och vidare till Dalby
skulle också förbättra möjligheten till pendling.
Många påpekar att busslinje 155 bör få fler
avgångar och det gäller även övriga busslinjer,
framförallt på kvällar och helger. Bland annat
skulle linje 155 och 166 kunna gå i en slinga
runt Södra Sandby och fortsätta till Norreholm
och Sandby Mosse.

Även förbättrade bussförbindelser till Dalby och
Skrylle efterfrågas speciellt med tanke på att
många barn och unga åker till Dalby för aktiviteter och för att umgås med kompisar. Vidare finns
det önskemål om fler hållplatser i Södra Sandby
och att busslinjerna ska utökas till att täcka in
flera delar av samhället. På så sätt kan fler lockas
till att åka kollektivt för att minska påverkan på
klimatet.
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Cykelvägar

Många eferfrågar en cykelväg som knyter ihop
Södra Sandby med Revingeby, men även cykelvägar behövs till andra närliggande byar som
Flyinge. Dessutom påtalas ett behov av att utöka
cykelvägarna som går mot Lund med bättre anslutningar mellan Ideon och Hardebergaspåret,
samt bättre cykelförbindelser mot Dalby.

Vägar och vägunderhåll

Många anser att den tunga lastbilstrafiken som
passerar genom Södra Sandby via Lundavägen
skapar stora problem för samhället. Vägen upplevs som en barriär som delar samhället och lastbilstrafiken orsakar buller, damm och stenskott.
Överhuvudtaget känns trafikmiljön otrygg och
osäker framförallt för barn och unga som måste
korsa vägen för att röra sig i samhället.

Många påtalar behovet av en ringled runt Södra
Sandby så att den tunga lastbilstrafiken och övrig
trafik kan hänvisas dit. Några påpekar att det
också finns behov av att bredda Fågelsångsvägen
eftersom vägen är för smal för busstrafiken och
att bussar i bredd har svårt att mötas.

Pendlarparkering, belysning och
hastigheter

Övriga synpunkter som har framkommit är
behovet av att utöka och förbättra pendlarparkeringen för att förmå fler att välja bussen
istället. Även belysningen är dålig på sina håll
i samhället. Lundavägen upplevs som mörk
under vinterhalvåret och där behövs tätare
och bättre belysning.

Många har också synpunkter på hastighetsgränser och placering av fartdämpande gupp
i Södra Sandby. Upplevelsen är att trafikanter
kör för fort både på genomfartslederna och i
villaområdena. Några föreslår att hastigheten
genom byn bör sänkas till 30 kilometer i timmen och på Dalbyvägen till 60 kilometer i timmen. Som trafikdämpande åtgärder föreslås fler
trafikkontroller av polisen, fartkameror, skyltar
som redovisar vilken hastighet fordon har, trafikljus och fartdämpande gupp. Samtidigt menar
några att hastighetsgränserna i och runt byn är
ologiska vilket bidrar till att bilister kör för fort
och inte följer hastighetsgränserna.

Den täta trafiken på Lundavägen skapar en otrygg trafikmiljö. En lösning som avleder
trafik från centrum önskas av
många Sandbybor.
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Svar från Lunds kommun om trafiken
Kollektivtrafik

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i
regionen. Lunds kommun, Skånetrafiken och
bussbolagen har ett samarbete som heter
Kollektivtrafikvision 2020. Här möts parterna och
hanterar frågor om körvägar, turutbud, placering
av hållplatser och framkomlighetshöjande åtgärder för busstrafiken i gatunätet. De önskemål
och synpunkter som framkommit om kollektivtrafiken under Fokus Södra Sandbys dialogaktiviteter kommer att hanteras i samarbetet.

Det är positivt att många vill åka buss till Skrylle.
Naturbussen, linje 159, går till Skrylle från Södra
Sandby helger från den 14 mars till första veckan
i november. Arbete pågår just nu med att i samarbete med Skånetrafiken se över hur linje 159 kan
utvecklas. Hållbara resor är mycket viktigt.

Cykelvägar

Behovet av regionala cykelförbindelser är stort,
och det visar Regions Skånes cykelvägsplan för
åren 2018–2029. För Södra Sandbys del finns
en utbyggnad av en cykelförbindelse till Flyingeby med i planen. Den är planerad till åren 2024–
2026. En cykelförbindelse mellan Revingeby
och Södra Sandby är inte prioriterad i regionens
cykelvägsplan.

Vägar och vägunderhåll

Trafikverket är väghållare av de större vägarna
i Södra Sandby och beslutar också om åtgärder
på dessa vägar. När det gäller ringleder finns två
reservat för möjliga ringleder markerade i Lunds
kommuns översiktsplan. En östlig sträckning
som binder samman Dalbyvägen och Öståkravägen och en västlig sträckning som binder
samman Assarhusvägen och Fågelsångsvägen.

När det gäller Fågelsångsvägen är körbanebredden mellan 5,7-6 meter vilket är smalt med tanke
på busstrafiken. Dock fungerar trafiksituationen
trots bredden. Vägområdet i anslutning till Fågelsångsvägen är begränsat väster om bron, väster
om Törnsångarvägen, och ska vägen breddas innebär det att mark behöver köpas och en investering göras.

Pendlarparkering, belysning och hastigheter
Det finns en pendlarparkering tillgänglig vid
busstorget i Södra Sandby. Den är planerad att
bebyggas med bostäder och centrumverksamhet
om några år. Det innebär att en eller fler pendlarparkeringar på andra platser behöver anläggas.
En intressant plats för en framtida pendlarparkering finns vid Norreholm i korsningen mellan
Revingevägen och Kyrkovångsvägen. Dock förutsätter det att busstrafiken vänder i korsningen.
Vi arbetar med att förnya belysningsarmaturerna i det kommunala vägnätet och i gång- och
cykelvägnätet, samt byter från högtrycksnatrium
till LED. LED-belysning sparar energi och ger
ett vitare ljus med god färgåtergivning. På sikt
kommer belysningen också att bytas ut i Södra
Sandby. Märker man att gatubelysningen inte
Med utgångspunkt från Sandbybornas
enkätsvar och resultatet från Open Spacemötet beslutade Lunds kommunstyrelse
den 1 april 2020 att genomföra en utredning om trafiken i Södra Sandby för att
undersöka hur den tunga trafiken genom
centrala Södra Sandby kan hanteras.
Utredningen är planerad att genomföras
under hösten 2020 av tekniska förvaltningen. Invånarna i Södra Sandby ska
också engageras i utredningen genom
dialogaktiviteter.
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Prickade svarta linjer visar
mark som är reserverad för
eventuella nya vägsträckningar.
Orangea kvadrat-markeringar
visar vägsträckor som idag
har stor trafikbelastning.

fungerar är vi tacksamma för att det anmäls till
vårt felanmälningssystem. Tycker man att belysningen är dålig eller att den saknas helt kan man
också lämna en felanmälan.

En översyn av hastighetsgränserna i Södra Sandby gjordes 2017 enligt principen 30 kilometer
per timme i bostadsområden och vid skolor,
40 kilometer i timmen på huvudgatorna och
60 kilometer i timmen på några av förbifartsgatorna. Boende och verksamma i Södra Sandby
ombads lämna synpunkter på hastighetsöversynen och flera av de fartdämpande åtgärder
som infördes var önskemål från Sandbyborna.
Vad man kan konstatera är att översynen inte
har varit tillräcklig för att invånarna i Södra
Sandby ska uppleva en trygg trafiksituation
och det behövs ytterligare diskussioner, helst i
samverkan mellan väghållare (Trafikverket och
Lunds kommun), polis och Sandbybor.

Läs mer här:
Tidtabell för naturbussen
www.lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/
Parker-lek-natur/naturum/naturbussen-linje-159
Region Skånes cykelvägsplan
https://utveckling.skane.se/publikationer/
strategier-och-planer/regionaltransportinfrastrukturplan-for-skane-2018-2029
Lunds kommuns översiktsplan
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan
Lämna synpunkter och gör felanmälan
www.lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan
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Området mellan busstationen och Byahuset, längs Lundavägens –
Revingevägens sträckning, ses som hjärtat av samhället. Här önskar
många att man utvecklar området för att levandegöra centrum.

Sandbybornas idéer om ett attraktivt
centrum och mötesplatser

Restaurang- och caféverksamhet bedöms vara
den viktigaste frågan för att skapa ett levande
centrum. Restauranger och andra matställen,
som inte är pizzerior eller snabbmatställen,
efterfrågas av många invånare i Södra Sandby.
Exempel på förslag till matställen är pub, byakrog eller café med möjlighet till avhämtning av
mat. En sådan verksamhet får gärna kombineras
med aktiviteter som quiz eller musikunderhållning för att locka besökare och skapa gemenskap.
Många vill även att själva centrum utvecklas och
fräschas upp eftersom det upplevs som slitet

och eftersatt. De centrala delarna uppfattas som
mörka med en äldre och icke välfungerande
gatubelysning. En större torgyta efterfrågas, som
kan användas som marknadsplats och till andra
aktiviteter. Centrum behöver också bli grönare
med träd, buskar och planteringar.

Utökad affärsverksamhet med fler mindre butiker och ett större utbud av livsmedelsaffärer
ser många som en möjlighet till att göra centrum
mer attraktivt. Dessutom behöver området från
busstorget till trafikljuset/Byahuset, som betraktas som ”hjärtat” av samhället, utvecklas, eftersom området med rätt utformning borde kunna
levandegöra centrum.
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Det anses även vara viktigt att ta tillvara och
utveckla befintliga och centrala byggnader med
ett upprustningsbehov som Byahuset, före detta
kommunhuset och Bankhuset, eftersom de kan
fungera som mötesplatser för Sandbys invånare.
Speciellt behövs det ändamålsenliga lokaler för
ungdomar att utöva fritidsaktiviteter i, men även
föreningar har behov av funktionella och centrala lokaler. En central allaktivitetsplats utomhus
med utrymme för diverse aktiviteter till exempel
boule, utegym, skatepark, och lekplats skulle
främja en aktiv livsstil och få fler personer att
vistas utomhus och röra sig i centrum. Dessutom
skulle människor få möjligheter att träffas över
generationsgränserna.

Ett förslag är att lyfta fram den centralt placerade Sularpsbäcken som rinner genom Södra
Sandby och marknadsföra den som en tillgång
för invånare och besökare. Några hoppas även på
att biblioteket, när de flyttar till nya lokaler, får
en större betydelse som mötesplats med utökade öppettider. Dock påtalar många Sandbybor
att för att Södra Sandbys centrum ska kunna bli
attraktivare är det en förutsättning att den tunga
lastbilstrafiken som går igenom samhället leds
om till att gå utanför orten.

Ett förslag till hur en allaktivitetsplats
kan anläggas och se ut i Södra Sandby.
Förslaget lämnades av en Sandbybo
under Open Space-mötet.
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Svar från Lunds kommun om ett
attraktivt centrum och mötesplatser
Se även svar under rubriken ”Vilken form av
boende tycker du behöver utvecklas/ökas i
Södra Sandby?”på sidan 13.

Centrum och fastigheter

I och med att många centralt placerade fastigheter står inför en förändring i Södra Sandby,
samt att Fokus Södra Sandby pågår så har
byggnadsnämnden beslutat att stadsbyggnadskontoret ska arbeta fram ett planprogram för
centrala Södra Sandby. Syftet med programmet
är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av
de centrala delarna. I programmet kommer dialogen med Sandbyborna i Fokus Södra Sandby
att fångas upp. Målsättningen är att planprogrammet ska visa på möjliga strukturer och
ligga till grund för kommande detaljplaner,
som till exempel Vapenhuset, fastigheten för
Byahuset och före detta kommunhuset.

Att ordna nya mötesplatser och eller lokaler för
olika aktiviteter är lika komplext som bostadsbyggande. Kommunen kan utforma allmänna
platser och gator och se till att det finns utrymme för mötesplatser. Vi kan också möjliggöra
att mark kan användas till kultur-, fritids- och
idrottsaktiviteter och se till att det finns bibliotek, idrottshallar, idrottsplatser och lokaler för
kultur- och fritidsaktiviteter. Därefter är det upp
till invånare och föreningar att ansvara för innehåll och aktiviteter

Planprogram
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta
över ett större område och ger en struktur
för bebyggelse, vägnät och grönytor. Ett
planprogram är mer detaljerat än en fördjupad översiktsplan.
Parallellt med Fokus Södra Sandby arbetar
stadsbyggnadskontoret med att ta fram
ett planprogram för de centrala delarna av
Södra Sandby. Syftet med programmet är
att undersöka vilka möjligheter det finns
att utveckla Södra Sandbys centrum vad
gäller mötesplatser, bostäder, handel,
service och föreningsliv.
Tidplanen för planprogrammet är följande:
• 15 oktober – beslut i byggnadsnämnden
om programsamråd.
• 20 oktober–22 december –programsamråd. Sandbyborna har möjligheter
att lämna synpunkter och förslag på
programmet.
• Februari–mars 2021 – inriktningsbeslut
för programmet i byggnadsnämnden.
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När det gäller restauranger och caféer är det
marknaden som styr detta. I en detaljplan kan
kommunen endast möjliggöra att det finns
lokaler i samband med byggnation medan det
är ägaren till byggnaden som hyr ut sin lokal till
lämplig verksamhet.

Det är Lunds kommun som äger och förvaltar
före detta kommunhuset. Centrumhuset ägs
av en privat fastighetsägare. Delar av kommunhusets fastighet är i den fördjupade översiktsplanen utpekad för förtätning av verksamheter
och bostäder. Det finns skisser på olika utvecklingsmöjligheter. Vi kommer i samband med
planprogrammet att undersöka vilka möjligheter
som finns för området och kommer bland annat
att inleda en dialog med fastighetsägaren till
Centrumhuset. Än så länge har inte stadsbyggnadskontoret fått in någon ansökan om ändring
av detaljplanen för Centrumhuset.

Bibliotek

Det nya biblioteket i kvarteret Kryptan, som är
planerat att vara färdigt i mars 2021, har alla
möjligheter att bli en mötesplats för Sandbyborna. Det mer centrala läget gör biblioteket
lättillgängligt och väl synligt i byn. Utöver de
timmar med bemannad öppettid som biblioteket
har idag, tillkommer det som kallas meröppet.
Det vill säga möjlighet att använda biblioteket
även när det inte är personal på plats på morgnar, helger och kvällar. Då finns det tillfälle till
att studera, läsa bibliotekets tidningar och tidskrifter, hålla olika typer av möten och sammankomster eller låna och lämna böcker.

Allaktivitetsytor

Kommunen är positiv till att skapa attraktiva
gröna ytor där olika intressen, åldrar och funktioner kan mötas. I nuläget finns inga planer
på att anlägga en ”multiarena” eller liknande

Sularpsbäcken och de grönytor som finns
runt vattendraget har rustast upp.
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i centrala Södra Sandby. Men gröna ytor kommer
att uppmärksammas i arbetet med planprogrammet och Sandbybornas idéer och synpunkter
kommer att vara vägledande i det arbetet.

Sularpsbäcken

Från år 2017 har ett arbete pågått med att lyfta
Sularpsbäcken i centrala Södra Sandby och
synliggöra de värden som bäcken för med sig.
Ett projekt, Bäcken i byn, har genomförts där
ett uteklassrum och en spång har byggts i direkt
anslutning till bäcken. Parken som finns längs
med Sularpsbäcken har även rustats upp.
Syftet har varit att öka trivseln och tillgängligheten samt att koppla samman Fågelsångsdalen
och Sofielundsparken längs Hardebergaspåret
och Flyingevägen.

Sandbybornas förslag på vilka fritidsaktiviteter som kan utvecklas, förbättras
och etableras i Södra Sandby

Att förbättra och utveckla fritidsaktiviteter för
barn och unga är en prioriterad fråga för invånarna i Södra Sandby.. Många påtalar att det behövs verksamheter på kvällar och helger för ungdomar så att de inte är sysslolösa och drar runt i
samhället. Bland förslagen finns att fritidsgården
förlänger sina öppettider på kvällar och helger,
att kulturskolan etablerar en filial i Södra Sandby
och att det iordningställs ett kulturhus för barn
och unga med möjlighet att utöva musik- och
filmproduktion, teater och dans. Andra förslag är
att etablera ett e-sportcentrum och en ridskola.
Många invånare i Södra Sandby påtalar också
vikten av att underhålla, utveckla och förbättra de aktiviteter som redan finns idag och som
arrangeras av Sandbys föreningsliv, i bland annat
Byahuset. Det är viktigt att Byhusets verksamhet
kan fortsätta trots att huset är sålt. Ett flertal

beskriver behovet av att utveckla ett nytt allaktivitetshus med verksamheter som riktar sig
till alla åldrar. Ett sådant hus bör innehålla både
kultur- och idrottsverksamheter. Sandbybadet
är också angeläget för Sandbyborna och många
besöker anläggningen regelbundet. Dock upplevs anläggningen som sliten och att den behöver
renoveras. Några menar att det vore bäst om ett
nytt inomhusbad byggs som kan användas året
om.

Friluftslivet och utomhusaktiviteter är centrala
för boende i Södra Sandby. Eftersom Skrylles popularitet som rekreationsområde ständigt ökar
har de många besökarna lett till trängsel både på
parkeringen, i motionsspåren och på vandringsleder, speciellt under helger. Därför menar många
Sandbybor att det behövs satsas mer på Skrylle
och att området behöver byggas ut och knytas
ihop än mer med Södra Sandby via löpslingor
och vandringsspår.
Andra förslag är att bygga fler löpslingor, ridvägar och cykelvägar i och runt Södra Sandby
för att främja fysisk aktivitet och friluftsliv.
Flertalet lyfter även behovet av en allaktivitetsyta utomhus som kan rymma en boulebana,
skatepark, BMX-bana, utegym, utomhusscen
med mera.

Svar från Lunds kommun om
fritidsaktiviteter

Se också svar nedan under rubriken Grönytor –
rekreationsmöjligheter – Skrylle på sidan 30.

Fritidsaktiviteter för barn och unga

Fritid Södra Sandbys (fritidsgården i Södra
Sandby) uppdrag styrs av Lunds kommuns
ungdoms-politiska program som lägger stor
tonvikt på att planera och förverkliga goda idéer
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Kvällsöppet och greenscreen-prova-på är
exempel på Fritid Södra Sandbys verksamhet.

som bygger på ungdomars frivilliga och aktiva
deltgande. Tack vare det arbetssättet så erbjuds
det idag ett brett utbud av aktiviteter för ungdomar i Södra Sandby. Till exempel finns en teatergrupp, styrketräning, thaiboxning, kulturcafé
(i samverkan med kulturföreningen Trycket och
Kulturskolan), replokaler, konserter, dansgrupper, racketsport, amerikansk fotboll och innebandy. Andra projekt som ungdomar är med och
planerar för är en ungdomskör, säkerhetskurs för
mopedmekanik och E-sportskafé.

Eftersom det finns ett stort engagemang i Södra Sandby för ungdomar så nyttjar Fritid Södra
Sandby lokaler och kompetens även utanför den
kommunala sfären. I samverkan med föreningsliv
och privat sektor kan vi erbjuda fler möjligheter
för ungdomar än vad Fritid Södra Sandby som
ensam aktör kan göra. I det förebyggande arbetet
samverkar vi även med kommunens fältgrupp
(uppsökande verksamhet för ungdomar), Killebäckskolan, polis och socialförvaltning i arbetet
med ungdomar i riskzon.

Fritidsgården är öppen alla fredagskvällar samt
två lördagskvällar i månaden. Vi utgår huvudsakligen från Killebäckskolans lokaler och genom att vi har möjligheter till samarbete med
civilsamhället finns det tillfällen att utveckla vår
verksamhet och skapa fler aktiviteter för unga.
Vi hoppas på att ännu fler ungdomar vill vara
med och utforma Fritid Södra Sandbys utbud.
Gammal som ung är välkommen att kontakta
Fritid Södra Sandby via e-post eller Instagram,
eller genom att prata med våra fritidsledare på
Killebäck-, By- eller Uggle-skolan så diskuterar
vi gärna din idé.

Kontakta Fritid Södra Sandby
E-post
fritidsandby@lund.se
Instagram
@fritidsandby

Ungdomar efterfrågar att ha fritidsgårdsverksamheten öppen på fredag- och lördagskvällar
vilket Fritid Södra Sandby är glada att kunna
erbjuda.
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Bibliotek

Biblioteket i Södra Sandby erbjuder idag ett
stort utbud av aktiviteter för olika åldrar, från
småbarn till vuxna. Inom biblioteken i Lund
pågår just nu ett utvecklingsarbete inom ramen
för något som kallas Stärkta bibliotek, ett projekt
som finansieras med bidrag från Kulturrådet.
För de olika stadsdelsbiblioteken handlar det
om att ytterligare knyta an till lokalsamhället
och anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna. Det kan handla om sådant som
programverksamhet, att bygga nätverk och
liknande. Projektet är treårigt och befinner
sig i början av sitt andra år.

Utöver detta har det under våren 2020 inletts ett tätare utbyte mellan biblioteket och
fritidsverksamheten, som förhoppningsvis kan
bidra till gemensam utveckling och att vi kan
dra nytta av varandras kompetenser.

Lokaler

Kommunen håller på att se över möjligheten
att hitta nya lokaler för de föreningar som för
tillfället är verksamma i Byahuset. En dialog

pågår med serviceförvaltningen som ansvarar
för Lunds kommuns lokaler. I dagsläget är det
klart att friskvården kommer att erbjudas nya
lokaler. I övrigt har vi en pågående dialog med
kulturföreningen Trycket om föreningens verksamhet och samverkan med Kulturskolan.

Platser för utomhusaktiviteter

Utegym finns placerat vid friluftsbadet. I dagsläget finns det inga planer på att anlägga ytterligare arenor för utomhusaktiviteter, men det
kan komma att ändras efter framtagandet av
planprogrammet för Södra Sandbys centrum.
Dock beslutade kultur- och fritidsnämnden i
slutet av maj, efter en dialog med ungdomar,
att anlägga en skatepark i Södra Sandby. Ett
Lundaförslag väckte frågan.

Läs mer här:
Lundaförslag
https://service.lund.se/Citizen/Proposal#
proposal/568

Kommunen ser över möjligheterna att erbjuda nya
lokaler till föreningar som nu håller till i Byahuset.
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Utomhusbadet

Det pågår ett kontinuerligt utvecklings- och
underhållsarbete på samtliga av kommunens
fem friluftsbad. För Sandbybadet har det under
de senaste åren skett en rad underhållsåtgärder
som målning och allmän uppfräschning av omklädningsrum, målning och blästring i källarutrymmen, renovering av bastur, målning och
golvbyte i badhytten och av simlärarrummet,
samt upprustning av de yttre miljöerna. En del
är gjort men det finns ytterligare planer på att
fortsätta att upprusta badet.

Badet håller öppet tio veckor under sommaren,
(samt öppet för skolundervisning ytterligare fyra
veckor). Kommunens målsättning är att göra
Sandbybadet och övriga bad inom Lunds kommun till något av en sommararena.

Sandbybornas idéer och förslag kring
etablering av företag i Södra Sandby

Uppfattningen bland invånarna i Södra Sandby
är att det inte finns några begränsningar för företag att etablera sig i Södra Sandby. Dock nämner
några att Södra Sandby har utvecklats till en sovstad för människor som arbetspendlar till Lund
och Malmö. Därför är det viktigt att behålla och
utveckla den service och de företag som finns i
samhället idag.

Sandbybornas förslag på företag som kan etableras i Södra Sandby är olika former av serviceföretag som fler matvaruaffärer, restauranger
(som inte är pizzerior), caféer, cykelaffär, skönhetssalonger, städföretag, kioskverksamhet,
grillkiosk, byggvaruaffär och bryggeri. Några
menar att småskaliga verksamheter som satsar
på lokalproducerade råvaror/varor har en framtid i Södra Sandby och skulle med fördel kunna
använda bygdens namn som varumärke. Exempel
på sådana verksamheter kan vara bryggerier och
olika typer av odlingar. Även småindustrier och
egenföretagare anses ha goda möjligheter att
etablera sig i Södra Sandby.
Sandbyborna anser att kommunen ska verka för
att det finns tillgång till lämpliga lokaler. På så
sätt kan olika typer av verksamheter etablera
sig i Södra Sandby och existerande företag kan
finnas kvar och växa. Eventuellt kan ett företagshotell med lokaler i olika storlekar etableras.

Andra viktiga områden som nämns är god tillgång till infrastruktur och kommunikationer till
exempel bra bussförbindelser och utbyggnad av
fibernätet med möjlighet att ansluta till en rimlig
kostnad. Många påpekar också att det är viktigt
att kommunen har en företagslots som kan hjälpa företagare som vill etablera sig. Till exempel
genom att hjälpa till att hitta lämpliga lokaler
och söka olika tillstånd. Det är även viktigt att
det finns tydlig och aktuell information för företagare på kommunens webbplats.

27

Webbenkät

Svar från Lunds kommun om
företagsetableringar
Företagsetableringar styrs av en rad faktorer där
marknad och efterfrågan är den grundläggande.
En kommersiell fastighetsägare är också näringsidkare och har som affärsidé att hyra ut verksamhetslokaler på marknaden. Hur framgångsrik
man är beror på om kunden efterfrågar den typ
av lokaler och det läge som erbjuds. Om det finns
efterfrågan på till exempel ett kontorshotell i
Södra Sandby så är det inget som hindrar att den
som äger en lämplig fastighet söker de tillstånd
som krävs och gör anpassningar som kunderna
vill ha.

Idén med småskalig verksamhet är god. Hur bärkraftiga sådana verksamheter blir beror ofta på
hur villiga boende i närområdet är att handla/
göra affärer med dessa. Torna Hällestads lanthandel är ett gott exempel på när en hel by går
samman för att skapa service och en mötesplats
för byborna. Andra exempel är de satsningar som
görs i Dalby – av en privat näringsidkare – med
Gästis/Tingshuset som mötesplats och hotell.
En kommun är skyldig att bedriva vissa verksamheter enligt lag till exempel skola, vård och omsorg. En kommun ska inte konkurrera med det
privata näringslivet och får inte gynna enskilda
näringsidkare. Däremot kan kommunen under-

lätta för företagare att etablera sig i kommunen
genom att tillhandahålla etableringsservice som
utgår från företagets behov och geografiska yta,
och har hela kommunens utbud som alternativ i
diskussionerna med företaget. Så sker redan idag
inom kommunens näringslivsfrämjande arbete.
Kommunen arbetar med näringslivsfrämjande
åtgärder på tre nivåer: nyföretagande, tillväxt
i befintligt näringsliv och etableringar. Till exempel får Lunds nyföretagarcentrum bidrag av
kommunen för att tillhanda professionell nyföretagarrådgivning på svenska och engelska.
Vi arbetar även med att underlätta för företagare
att driva verksamhet i kommunen. Det handlar
bland annat om att det ska vara lätt att göra rätt
som företagare. Därför finns sedan förra året en
företagslots i Lunds kommun dit man kan vända
sig för att få information om bygglov, livsmedel,
lediga lokaler, med mera.

Södra Sandby företagarförening beslöt i april
2020 att lägga ned föreningen på grund av att det
har varit svårt att få företagare att engagera sig i
föreningen och i styrelsearbetet.

Läs mer här:

Företagslotsen
www.lund.se/foretagare/starta-och-drivaforetag/foretagslotsen

Lanthandeln i Torna Hällestad
kan inspirera Södra Sandbybor.
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NCC:s bergtäkt påverkar omgivande
miljö och engagerar därför många
invånare i Södra Sandby.

Fibernät

Kraftringen AB är ett energibolag som ägs av
kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma
och som förvaltar och bygger fibernät i Lund,
Eslöv och Lomma. I Södra Sandby kommer
Kraftringen AB att förtäta och bygga ut fibernätet i områden som vi redan finns i idag, samt
bygga ut nätet i nybyggnadsområden. Områden
i Södra Sandby där Kraftringen AB har byggt
fiber är för bostäder söder om Revingevägen
från Beijer Bygghandel och österut, samt på
Gren-, Stubb- och Femmötesvägen och nybyggnadsområdet Norreholm. I områden där vi inte
är etablerade så har ofta en annan aktör redan
byggt fibernät. Dock är vi intresserade av att
bygga fiber i centralorten i områden där fibernätet inte är utbyggt. För närvarande bygger
Kraftringen AB inte nät på landsbygden.

Sandbybornas förslag och synpunkter
från Open Space-mötet

Nedanstående förslag och synpunkter från
Sandbybor kommer från Open Space-mötet
den 14 februari 2020. Du kan läsa alla samtalsgruppers förslag från Open Space mötet
på sidan 37.

Bergstäkten och bildandet av naturreservat

Många Sandbybor var engagerade i samtalsgrupper som berörde trafiksituationen i Södra
Sandby och den tunga lastbilstrafiken som går
igenom samhället.

Man upplever att trafiksituationen i Södra Sandby påverkas negativt av lastbilstrafiken från NCCs
bergstäkt i Hardeberga. Det finns även farhågor
om att trafiken kommer att öka ännu mer när
verksamheten utvecklas. Området runt täkten
är klassad som Natura 2000-område med extra
skyddsvärd natur. Bergstäkten påverkar naturen
negativt med buller, vibrationer och damm. Finns
det möjlighet för kommunen att bilda ett naturreservat i Rögleskogen för att skydda området?

Svar från Lunds kommun om bergstäkten och bildandet av naturreservat

Natura 2000-områden hanteras av Länsstyrelsen i Skåne. Kommunen kan lämna synpunkter
på hur täkt, vattenavledning, med mera ska
ske för att värna naturen. Kommunen fattar
inte beslut i frågan, utan beslut om täcktillstånd
tas av mark- och miljödomstolen. Det finns ett
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kontrollprogram som ska följas som är kopplat till domstolens beslut där länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Lunds kommun äger idag
mark väster om väg 952, söder om vägen mot
Rögle dammar, som inte omfattas av det statliga
naturreservatet Skrylle. Denna mark förvaltas för
naturvård och rekreation och kan ses som en del
av Skrylle rekreationsområde, även om området
inte är ett naturreservat.

Frågan om att låta Rögleskogen bli en del av
Skryllereservatet lämnades som ett Lundaförslag och behandlades 2019 i tekniska
nämnden. Tekniska nämnden ansåg dock inte
att bildandet av ett naturreservat var en framkomlig väg då det är NCC som äger marken.

Läs mer här:
Lundaförslag om Rögleskogen
www.lund.se/kommun--politik/politik-ochdemokrati/dialog-och-synpunkter/lundaforslaget
Natura 2000
www.naturvardsverket.se/natura2000

Frågan om att låta Rögleskogen
bli en del av Skryllereservatet har
tagits upp som ett Lundaförslag.
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Buset i byn

En samtalsgrupp fokuserade på otrygghet och
brott. Det finns en upplevelse av att Södra Sandby har blivit otryggare. Dock visar polisens trygghetsmätning att invånarna generellt upplever
att Södra Sandby med omnejd är en trygg ort att
bo i. Invånarna i Södra Sandby tvekar inte heller
att anmäla brott till polisen vilket är positivt.
Sedan polisen la ner sitt kontor i Södra Sandby
uppfattar några att polisnärvaron är för låg och
att polisen inte kommer eller tar anmälningar
om brott och/eller pågående brott på allvar
när allmänheten ringer och påtalar problemet.
Likaså upplevs det som ett problem att bilburna
ungdomar finner olika samlingsplatser att hålla
till på samt att de kör för fort i samhället med
omnejd. Det finns också en känsla av att narkotikaanvändningen har ökat i Södra Sandby,
speciellt bland ungdomar.

Svar från Lunds kommun och Polisen
om ”Buset i byn”

Trygghet eller otrygghet är en individuell känsla
som påverkas av hur orolig eller rädd man är för
att utsättas för brott eller ordningsstörningar.
Det är alltid viktigt att ta människors känsla av
otrygghet på allvar och både polisen i Lund och
kommunen samarbetar för att förebygga brott.
Det gör vi bland annat genom att varje vecka ha
möte tillsammans med representanter för polis,
räddningstjänst, kommunen och vaktbolag för
att skapa en nulägesbild av hur brottsläget ser ut.
Med hjälp av lägesbilden kan sedan rätt resurser
sättas in där behovet är som störst. Det kan röra
sig om att utöka bevakning med polis eller väktare, arrangera trygghetsvandringar eller någon
annan brottsförebyggande åtgärd.
Ett exempel på brottsförebyggande arbete är
grannsamverkan som innebär att de boende
i ett område bildar ett brottsförebyggande

nätverk och går samman för att förebygga
kriminalitet. Det är också viktigt att tipsa
polisen vid misstanke om brott och invånarna
i Södra Sandby gör det på ett föredömligt sätt.

Den lokala närvaron är en grundläggande förutsättning för att polisen ska klara sitt uppdrag.
Som ett led i det arbetet har kommunen erbjudit
polisen tillgång till lokaler i Lunds östra tätorter
dygnet runt. Det innebär att när polisen befinner
sig i Södra Sandby så har de tillgång till en lokal
i det före detta kommunhuset. Lokalen kommer
inte att vara öppen för allmänheten att besöka
utan polisen kontaktas via vanliga kanaler. Ring
telefonnummer 112 vid akuta ärenden och 114
14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Polisen arbetar också med dialog och medborgarlöften tillsammans med kommunen för att
skapa möjligheter för medborgarna att ha insyn
i och lokalt inflytande över polisens arbete. Polisen och kommunen kom i maj 2020 överens om
ett medborgarlöfte som innebär att polisen och
kommunen tillsammans ska arbeta för att öka
tryggheten i Lunds östra kommundelar. Invånarna ska också engageras i arbetet och medborgarlöftet gäller under 2020.

Läs mer här:
Medborgarlöften – Lund
https://polisen.se/om-polisen/
medborgarloften/lund
Medborgarlöften och lokal samverkan
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloftenoch-lokal-samverkan
Brottsförebyggande rådet i Lund
www.lund.se/kommun--politik/kommunensorganisation/radgivande-organ/
brottsforebyggande-radet
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Ridstig i Flyinge

En samtalsgrupp lyfte frågan om det pågående
byggandet av en ridstig i anslutning till Flyinge
Kungsgårds ägor. Många invånare i Södra Sandby
känner en oro kring byggandet. Frågor som ställs
är om det finns tillstånd för att anlägga stigen,
om den är förenlig med kommunala planer och
bestämmelser, var jordmassorna som levereras
till platsen kommer ifrån och om det går att
överklaga/kräva ytterligare handläggning av
ärendet. Vidare undrar man hur Flyingestiftelsen
kan sälja mark och om det framöver även ska
byggas bungalows i jordvallarna som ridstigen
ska anläggas på.

Svar fån Lunds kommun om ridstigen

Lunds byggnadsnämnd har beviljat marklov för
ändrad marknivå på den aktuella marken där
ridstigen byggs. Marklovet syftar till att bygga
en ridväg/ridled. Samtidigt har miljönämnden
beviljat tillstånd för att placera upp till 200 000
ton schaktmassor (jordmassor) på fastigheten.
I tillståndet anges ett antal försiktighetsmått
och begränsningar kring bland annat renheten i
jordmassorna, vilket ytskikt som ska läggas över
schaktmassorna, hur transporterna ska ske, samt
vilken tid som verksamheten får pågå.

Miljönämndens beslut om försiktighetsmått för
att ta emot jordmassorna har överklagats till
länsstyrelsen i Skåne och länsstyrelsen beslutade
att miljönämnden i Lund måste pröva tillståndet
för schaktmassorna igen. Därmed stoppas transporterna av jordmassorna tills att miljönämnden
har fattat ett nytt beslut.
Det är inget som hindrar att Flyingestiftelsen
säljer den mark som stiftelsen äger. Det har inte
kommit in någon ansökan till byggnadsnämnden
om att bygga bungalows i ridvallen.

Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle
Flera samtalsgrupper var engagerade i frågor
som berör gröna ytor i Södra Sandby, samt frilufts- och rekreationsmöjligheter. Runt Norreholm finns det stora grönområden, men det är
oklart vem som ansvarar för dem. De grönområden som finns runt den befintliga bebyggelsen
är slitna och behöver underhållas.
Samtliga lekplatser i Södra Sandby behöver
också ses över och underhållas bättre.

Det är önskvärt med en koppling till Fågelsångsdalen och att Södra Sandby kopplas ihop med

Det finns önskemål om att koppla ihop Fågelsångsdalen
med Skrylleområdet och andra närliggande grönområden.
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Skrylleområdet genom en sammanhängande
slinga. Områdena Skytteskogen, Räften och
Linnebjer är inte lättillgängliga och det vore
bra att utöka möjligheten till att kunna gå längs
med Sularpsbäcken. Det finns fina grönytor i
Sofielundsparken (Fästan). Skulle man kunna
koppla samman dessa grönytor med andra
gröna stråk?

Ett joggingspår som går igenom byn hade också
främjat hälsa och fysisk aktivitet. Bättre informationsskyltar och med tydliga kartor vore bra
för att människor ska kunna ta del av de friluftsmöjligheter som finns i Södra Sandby.
Skrylle, Lunds största frilufts- och naturområde,
är populärt med besökare från hela Skåne.
Dock behöver det satsas mer på Skrylle och en

utbyggnad/ombyggnad behövs. Speciellt under
helger är det kaosartat på parkeringen.

Svar från Lunds kommun om
grönytor, rekreationsmöjligheter
och Skrylle
Grönytor

Det är tråkigt när utemiljön upplevs som sliten
och ej ordentligt skött. Finns det synpunkter
på skötseln går det att göra en felanmälan på
kommunens webbplats. Då kan ansvariga titta på
ärendet och vidta lämpliga åtgärder.

Läs mer här:
Felanmälan
www.lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan

Ett promenadstråk från Fågelsångsdalen upp mot Sofielundsparken
(grön linje på kartan) ger ökade
rekreationsmöjligheter för Södra
Sandbys invånare.
Läs mer om projektet
Bäcken i byn på sidan 35.
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Lekplatser

Det finns en skötselplan för alla lekplatser i
Lund. Tekniska förvaltningen sköter cirka 155
lekplatser i kommunen och 26 stycken finns i
Södra Sandby. Varje år renoveras 2–3 lekplatser
och en större renovering av lekplatsen Björkparken vid Björkstigen i Södra Sandby gjordes
2018. I en renovering ingår nya lekredskap och
ny sand, samt gallring bland häckar och buskar.
Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen och
lekredskapen kontrolleras fyra gånger per år.
Lekredskap som skadats och bedöms vara en
säkerhetsrisk tas bort så fort de upptäcks.

Friluftsliv och rekreationsmöjligheter

Just nu håller en åtgärdsplan för kommunens
friluftsliv att arbetas fram. Planens syfte är att
ta ett helhetsgrepp på friluftsliv och rekreationsmöjligheter i Lunds kommun. Södra Sandby med
omnejd är ett område med höga rekreationsvärden och utvecklingsmöjligheter.
De frågeställningar som togs upp under Open
space-mötet har förmedlats vidare till ansvarig
på tekniska förvaltningen och kommer att tas
i beaktande i planen. Alla synpunkter och konkreta förslag är välkomna!

Ett nytt grönprogram för Lunds kommun blev
också nyligen antaget av kommunfullmäktige
(30 jan 2020). Grönprogrammet berör de gröna
värdena i staden och på landsbygden och har
tre mål som berör tre olika perspektiv:
ekosystemen, samhället och människan.
Grönprogrammet behandlar också strategier
för att möta de utmaningar som kommunen
står inför när det gäller de gröna värdena.
Möjligheten att anlägga en naturslinga i Fågelsångsreservatet har tidigare utretts, där bland
annat en ny bro över den gamla stenbron skulle
ingå. Tyvärr har markägaren och kommunen
inte lyckats nå en överenskommelse och planerna har tills vidare lagts på is. Dock är det fortfarande intressant att se över möjligheterna för
en naturslinga och gärna med koppling till byns
kulturhistoria.
Det är viktigt att invånarna hittar ut i naturen
och information och kartor finns tillgängliga på
kommunens webbplats.

Skyltning i frilufts- och naturområden behöver
också kontinuerligt ses över och behovet av
skyltning finnas med som ett område i åtgärdsplanen. Det pågår också ett ständigt arbete med
att tillgängliggöra och förtydliga informationen.

Skytteskogen ligger öster om Södra Sandby, på
nedre sluttningen av Romeleåsen. Den äldre
lövskogen har höga upplevelsevärden för friluftslivet och erbjuder fina utblickar över Vombsänkan i norr. Kommunen är medveten om att
området är svårtillgängligt och att bara någon
enstaka bil kan parkera i anslutning till den allmänna vägen.

Ökad tillgänglighet till Skytteskogen
är ett önskemål.
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Här kan man förbättra möjligheterna till friluftsliv och det är en fråga som kan lyftas in
som förslag till åtgärd i planen för friluftsliv.
Skytteskogen ägs dock inte av kommunen och
att ytterligare tillgängliggöra området måste
ske i samråd med markägarna. Det gäller för
alla naturområden med privata markägare.

När det gäller områdena Räften och Linnebjer
finns det behov av att förbättra tillgängligheten
till fots och med cykel eftersom områdena har
potential att utvecklas för friluftslivet. Likaså
kan förslaget om en slinga genom Södra Sandby
som är en kombinerad motions- och vandringsslinga ingå som en åtgärd i planen för friluftsliv.
I Grönprogrammet utpekas kopplingen mellan
Fågelsångsdalen och Sofielundsparken som en
grön koppling att förstärka. Projektet Bäcken i
byn och den upprustning som just nu sker längs

med Flyingevägen, i de centrala delarna av
Södra Sandby, är en del av det arbetet.

Skrylle

Skrylle är en av de mest populära och välbesökta
platserna i Lunds kommun med över 600 000
besökare årligen. Dock ställer det höga besökstrycket också höga krav på anläggningen. Därför
satsar kommunen för tillfället mycket på Skrylle. En ny utvecklingsplan har tagits fram som
innebär att Skryllegården ska rustas upp med
nya omklädningsrum, toaletter och ett nytt och
större Naturum (besöks- och informationscenter). Just nu arbetar vi med att ta fram konkreta
planer och handlingar för den nya Skryllegården.
Vi har utvidgat parkeringen med ett större antal
parkeringsplatser vid Skryllegården och ska
också utvidga parkeringen vid Åkestorpsvägen,
söder om Skryllegården de kommande åren.

Gröna värden och gröna kopplingar

Läs mer här:

Begreppet gröna värden är brett och handlar om de olika
fördelar som samhället och individer i stort upplever
i relation till naturen, oavsett om det är en liten grön oas
mitt i staden eller ett vidsträckt naturområde. Forskning
visar att närhet till natur främjar folkhälsan men också att
satsningar på de gröna värdena förbättrar samhällets förmåga
att hantera exempelvis extrema klimat- och väderhändelser.

Fågelsångsdalen
www.lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/
Parker-lek-natur/naturomraden-naturreservat/
fagelsangsdalen

Gröna kopplingar länkar samman olika grönområden och
skapar på så sätt sammanhängande och attraktiva promenadoch cykelmöjligheter för människor att ta sig ut i naturen.
Även möjligheter för djur och växter att röra sig och spridas
mellan olika natur- och grönområden underlättas genom
skapandet av gröna kopplingar.

Lunds friluftsområden
www.lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/
Parker-lek-natur
Skrylle
www.lund.se/uppleva--gora/Idrott-och-motion/
Parker-lek-natur
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Elkraftsanläggning
400 kV luftledning

Projektinformation
Preliminära nya stolpar
Ny ledning
Fastighetsgräns

Den blå linjen på
kartan visar den
nya sträckningen
för kraftledningen.

Kraftledningen

En samtalsgupp diskuterade kraftledningen.
som går mellan Hurva och Sege. Kraftledningen ska flyttas år 2022 och den arkeologiska utgrävningen som har pågått är klar.
Ledningen flyttas med tanke på utbyggnaden
av området Sandbybackar ovanför Kardborrevägen.

Läs mer här:
Flytt av kraftledning
www.svk.se/natutveckling/
transmissionsnatsprojekt/hurva--sege

Svar från Lunds kommun om
kraftledningen

När den nya ledningen är på plats och i drift
kan den gamla ledningen rivas. Svenska kraftnät planerar att bygga den nya ledningen under
2020 och 2021 och riva den gamla 2022. Fram
till byggstarten görs förberedande arbeten som
att projektera ledningssträckan, upphandla
entreprenör och få till nödvändiga tillstånd
och avtal.
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Revingeby

Skolfrågor

Det skulle även behöva byggas fler bostäder i
Revingeby för att kunna hålla skolan och förskolan igång. Det finns lämplig tomtmark som
måste vara billigare än i Södra Sandby när den
säljs. För att få fart på byns utveckling behöver
också kommunikationerna förbättras med fler
bussavgångar och utbyggnad av cykelvägar.

Ett annat orosmoment är radon. Södra Sandby
har i vissa områden mycket höga halter av radon
och därför önskar föräldrar nya radonmätningar
i alla skolor i Södra Sandby. Det anses extra
viktigt eftersom många skolor i Södra Sandby
är äldre och har dåliga ventilationssystem.

En samtalsgrupp var engagerade i Revingebys
utveckling. Några menar att kommunen måste
inta en tuffare hållning gentemot försvarsmakten när det gäller användandet av byggnader i
Revingeby.

Svar från Lunds kommun om
Revingeby

I norra Revingeby finns en lagakraftvunnen
detaljplan som tillåter byggnation av 10 fribyggarhus och 16 parhus. Genomförandet av
detaljplanen är beroende av en lantmäteriförrättning som har dragit ut på tiden. Förhoppningen är att det statliga lantmäteriverket
ska ha genomfört förrättningen under 2020.
När det gäller försvarsmaktens fastigheter och
verksamhet pågår en dialog kring eventuella
förvärv som på sikt kan användas till bostadsbebyggelse. Det handlar om förvärv av fastigheter som inte påverkar riksintresset som försvarsmaktens verksamhet utgör.

En samtalsgrupp hade synpunkter på Österskolan. Man menar att gymnastiksalen är för
liten på Österskolan i Södra Sandby i förhållande
till en skolklass med 26 elever. Förskolan Stinsen
har fått nytt tak men är i övrigt i stort behov av
renovering.

Svar från Lunds kommun om
skolfrågor

Österskolan totalrenoverades för cirka fem år
sedan och i nuläget finns inga planer på att bygga
om skolan. Förskolan Stinsen håller vi för tillfället på att se över tillsammans med konsulter
för att få en sammanställning av renoveringsbehovet. Därefter kommer vi att göra en bedömning över vad som ska åtgärdas.

Radonmätningarna genomfördes under 2018 och
2019 på samtliga förskolor och skolor i Lunds
kommun. Mätningar genomförs vart tionde år
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer för förskolor och skolor.

I Revingeby önskar man ökat bostadsbyggande
för att kunna hålla igång skola och förskola.
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Open Space-möte
Tisdagen den 11 februari 2020 arrangerade Fokus Södra Sandby ett Open Space-möte
i Killebäckshallen, Södra Sandby. Cirka 160 Sandbybor deltog tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun.
På följande sidor visas de rapporter som är en
sammanfattning av de diskussioner som fördes
i samtalsgrupperna under mötet. Svar på Lunds
kommuns arbete och planer inom områdena som
framkom under Open Space-mötet hittar du i
kapitlet för webbenkäten ovan.

Samtalsämne: Meningsfull fritid för unga

• Vad vill unga idag? Många hänger hemma.
En del hänger i byn och det förekommer
viss vandalisering.
• Hur kan vi hjälpa till så ”hänget” blir mer
konstruktivt? Lokal? – Kommunhuset kan
fungera som multifunktionslokal.
• Cafékväll som föreningar eventuellt kan
ansvara för. Frivilliga krafter? Föreningar
kan alternera.
• Fråga unga vad de vill – via skolan – intressen.
• Unga som entreprenörer med möjlighet att
tjäna pengar. Typ 1–2 månader. Kommunens
fältgrupp informerade om det.

Samtalsämne: Levande händelserik by

• Fler ”målpunkter” så att ”vi” är ute och rör
oss mer i byn.
• Restauranger, biblioteket kommer att ha
”meröppet”, biljardhall, nyttja åkern bakom
kyrkan till skatepark, boule, skridskodamm.
• Allaktivitetshus.
• Området från busstorget till trafikljuset/
byahuset är hjärtat i byn och borde locka till
mycket liv med rätt utformning och innehåll.

Samtalsämne: Bostäder
•
•
•
•

Fler marknära lägenheter.
Borde finnas många skäl till att bygga fler
hyresrätter i Södra Sandby om man jämför
med Dalby och Lund stad.
Den fördjupade översiktsplanen för
Södra Sandby har inte medfört att detaljplaner har tagits fram.
Serviceboende bör byggas som marklägenheter men finns de som tycker att
det är tryggare att bo högre upp.
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Samtalsämne: Hyresrätter

Samtalsämne: Buset i byn

•
•

•

•

•

•
•
•

Endast en inkomst när man blir äldre. Stått i
kö till LKF länge och hos andra hyresvärdar.
Blandat med bostäder (hus och lägenheter).
Bostadsbolag? Kanske LKF billigare.
Omsättning på bostäder ju mer som byggs?
Boplats Syd. Flyttar dit jobben finns vid
hyresrätter. 2000 kvm.
LKF bygger inte ifatt. Öppna för andra
aktörer. Bostadsbristen ökar i Lund trots
mycket byggande.
Baracker –billigare bostäder. Samma effekt
som med dyra bostäder – omsättning på
byggandet och boendet hållbart.
Öppna upp för möjlighet med billigare
hyresrätter. Bygg många bostäder.

•

•

•

Samtalsämne: Revinge

•

•

•

•

•

Kommunen måste vara tuffare mot försvaret
rörande byggnader.
Nybyggnation för att hålla liv i skola och
förskola. Det finns många områden i byn
att bygga på. Tomtmark måste vara billigare
i Södra Sandby.
Kommunikationer behöver utvecklas –
bussar och cykelväg.

•
•
•

Hög anmälningsfrekvens. Tryggheten upplevs
som hög i Södra Sandby i polisens mätningar.
Vad är otrygghet?
Polisen i Dalby har lagt ned sitt kontor –
var ej välbesökt.
Östanbäck – bilinbrott. Vi ringer 112.
Polisen kommer men gör inget. Kör direkt.
Nytt samtal till 112. Dåligt bemötande av
snorkiga poliser som pratar om polisens
prioriteringar.
Billebjär – tillhåll speciellt under sommarhelger för ungdomar. Ökad bilkörning av
obehöriga – norra sidan. Tipsa till polisen.
Grannsamverkan.
Ryd – samma problem. Dock är polisen
synliga ibland. Fordon på underliga tider
på parkeringen.
Cyklar och olika parkeringar. En familj
utnyttjar.
”Volvogänget” och ”BMW -gänget” – kör fort –
ungdomar.
Narkotika ökar i byn. Skolan ska stärka
föräldrarna. Fritidsaktiviteter.
Tipsa polisen.

Samtalsämne: Affärer/skateramp/poliser
•
•
•
•
•
•
•

Fler butiker till byn. Konkurrens behövs
till ICA.
Stadsplan av centrum efterlyses.
Det borde vara lättare att hitta information
på kommunens webbplats.
Lyssna på ungdomarna och vad de önskar
avseende lämpliga fritidsaktiviteter.
Södra Sandbys centrum behöver förändras –
bort med tung trafik från centrum.
Finns stora parkeringsytor i centrum som
kanske kan utnyttjas bättre.
Polisen har bättre koll på vad som händer
i Södra Sandby än vad vi är medvetna om.
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Samtalsämne: Skola

•
•
•

Gymnastiksalen är för liten på Österskolan i
förhållande till en skolklass med 26 elever.
Stinsen har fått nytt tak men är i stort behov
av renovering.
Radon – Södra Sandby har i vissa områden
mycket höga halter av radon. Föräldrar önskar nya radonmätningar i alla skolor. Viktigt
eftersom skolorna är gamla och har dåliga
ventilationssystem.

Samtalsämne: Kommunhuset – Vad händer?
•
•
•
•

Byggdes 1968–69. Fuktproblem i huset.
Renovera lokalen för filmvisning och
föredrag. Finns inget liknande i byn.
Ungdomsverksamhet – ungdomens hus i
kommunhuset. Bio, fika, spel, workshops,
typ Stenkrossen.
Byahuset ska ju rivas. Flytta in i kommunhuset i så fall.
Renovera kommunhuset och gör något
trevligt utvändigt. Ny ingång. Allaktivitetshus – ungdomshus.

Samtalsämne: Kommunhuset
•
•
•
•
•
•
•
•

Bara biblioteket är kvar, men de ska flytta
vidare. Vad händer med kommunhuset? I
planprogrammet finns tankar på bostäder.
Förskola, kulturhus, ungdomshus kommer
upp som förslag.
Mögelangrepp går inte att bygga bort.
Det finns önskemål om lokaler till pensionärer på dagtid och till ungdomsaktiviteter
på kvällstid. Förenings- och samlingslokaler.
Vad händer med de gamla banklokalerna?
Centrumhuset?
Flera av deltagarna har svårt för att tro att
man inte kan få bort mögelproblemet i kommunhuset. Huset är vackert och gediget. Vissa vill bevara det. Hur ser husets status ut?
Gruppen övergår till att prata om trafikproblemen och att parkmiljöer inte sköts
om. De är eftersatta.
Samtalet övergår till bäcken i byn. Muren i
bäcken håller på att falla sönder vid gamla
brandstationen.

Det tidigare kommunhuset har drabbats av fuktproblem,
och många undrar vad som ska hända med byggnaden.
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Samtalsämne: Kulturliv

Samtalsämne: Grönområden

•
•

•

•

•
•

Trycket, kulturförening, blir kvar men måste
hitta nya lokaler.
Friskvården blir kvar i nya lokaler.
Uteaktiviteter för alla – gym, skatepark, scen,
parkour och boule.
50 meters bassäng.
Samlas i ett stort centra där det finns
aktiviteter för alla.

Samtalsämne: Kraftledning
•

•
•

Enligt Bernt B ska kraftledningen flyttas
2022. Arkeologisk utgrävning igång och klar.
Positivt med förhoppningsvis ny ringled
runt Assarhusa.
Gräv ned ledningen. Flyttas med tanke på
utbyggnad av ”Sandbybackar” ovanför
Kardborrevägen.

Samtalsämne: Hur får vi fler företag till
Sandby?
•
•
•
•

Många tomma lokaler som kan bli företagshotell.
Utbyggnad av fiber lockar e-handelsföretag.
Tydligare information för företag på lund.se
Skapa gemensam företagsförening.

•

Norreholm. Stora grönområden. Okänt vem
som ansvarar. Sliten grönmiljö runt bebyggelse. Underhållet måste åtgärdas.
Lekplatser. Fler och bättre översyn av
befintliga.

Samtalsämne: Bynära naturen/ rekreationsmöjligheterna i och kring Södra Sandby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopplingen till Fågelsångsdalen. Lättare
att hitta till/runt där.
Slinga som hänger samman.
Knyta ihop byn med Skrylleområdet.
Hur kommer man till Skytteskogen?
Karta och info över natur i/kring byn
plus vägvisning.
Förr kunde man gå till Räften och Linnebjer,
men mycket trafik så farligt att gå dit.
Joggingspår sammanhängande i byn, till
exempel stigar. Även ”milslinga” som börjar
i byn men via Skrylle eller Måryd.
Finns grönytor Sofielundsparken (Fästan)
men kan man koppla samman?
Kunna gå längs med bäcken, en del av ett
sammanhängande stråk/joggingspår.
Man kan gå längs bäcken mot Flyingeby.

Att koppla ihop Måryd och andra rekreationsområden i en vandrings- och motionsslinga
kom upp som förslag på Open Space-mötet.
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Samtalsämne: Skrylle

•
•
•
•
•

Lunds kommun måste satsa mer på Skrylle.
Ej på en kunskapspark på Brunnshög.
Angenämt problem att många vill ta sig till
Skrylle. Många skolor och förskolebarn vilket
är positivt.
Parkeringsplatser i Skrylle – på helger är det
fullt kaos.
Enligt uppgift påbörjas planering för en framtida ombyggnad/utbyggnad av Skrylle. När?
Behövs mer info om när bussar går till
Skrylle.

Samtalsämne: Kommunikationer
•
•
•
•
•

Busslinje 155 och 166 – fler bussar, rundlinje
via Vång och Norreholm.
Busslinje 175 åter i trafik.
Bättre förbindelser till Lund. Snabbuss som
går direkt mellan Södra Sandby och centralstationen i Lund.
Gratis kollektivtrafik.
Rundlinje som går Södra Sandby – Dalby –
Hällestad – Revinge.

Samtalsämne: Bussar till Dalby
•
•
•
•
•
•
•

Alla vill till Skrylle. Det finns inga bussar som
går på helger för ungdomar. Rundtur behövs
som går Lund–Södra Sandby–Dalby–Lund.
Kör som linje 166.
Ungdomar har kompisar i Dalby.
Billigare biljettpriser på bussarna – dyra
biljettpriser innebär att ungdomarna
köper bil.
Buss till Malmö via Dalby.
Fler bussturer och tätare turer. Ju fler bussar
desto fler kommer att åka.
Bjuda in Skånetrafiken till ett möte.
Tänk på klimatet och åk kollektivt.

Samtalsämne: Hastighetsgränser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastighetsgränser upplevs inte som rimliga.
Därför dålig efterlevnad.
Lastbilar otroligt höga hastigheter.
Öståkra – mäta hastigheter och mäta buller –
önskemål från boende.
Korset Fågelsångsvägen/Dalbyvägen.
Gångbanor måste vara framkomliga.
Klippa häckar.
Ett tydligare centrum behövs. Ingen
genomfart.
Fågelsångsvägen till huvudled. Önskemål.
Säkra gång- och cykelvägar mellan hemmet
och skolan.
Hastighetsbegränsande åtgärder på
Flyingevägen – önskemål boende.
Höga hastigheter i byn skapar irritation.
Otroligt många hastighetszoner från Södra
Sandby till E22. Bristande efterlevnad blir
resultatet.
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Busstrafiken är en fråga som engagerar
många invånare i Södra Sandby.

Samtalsämne: Bergstäkten och trafik
•
•
•
•

Trafiken i Sandby påverkas negativt av bergtäkten. Trafiken kommer att öka ännu mer
när verksamheten utvecklas.
Natura 2000-området måste bevaras.
Bergtäkten påverkar naturen.
Buller, damm (kiseldamm) och vibrationer
uppstår men mätvärdena klaras.
Kan vi bilda naturreservat för att skydda
marken? Kommunen kan besluta om det.

Samtalsämne: Genomfartstrafiken
•
•
•

Hastigheten upplevs som hög och är det.
Fartkameror skulle betala sig på en dag.
Mycket trafik och hög hastighet.

•

”Din hastighet” skyltas vid alla infarter till
Södra Sandby.
Ringväg behövs för att lösa problemet.
Ringväg behövs för att avlasta korset.

Samtalsämne: Samlad trafiklösning för
Södra Sandby
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtalsämne: Vilka trafikproblem har vi
i Södra Sandby?
För mycket trafik genom byn på Revingevägen.
För hög fart på Revingevägen.
Fågelsångsvägen för smal för bussar.
Bredda vägen.
För mycket tung trafik.
166 bör förlängas.
Saknas alternativ för tung trafik.
Saknas hastighetsdämpande fartkameror.
Luftkvalitén längs Flyingevägen bör mätas.
Saknas pendlarparkering.

Samtalsämne: Synpunkter på trafiken
•
•
•
•

Folk vet inte att man ska gå på vägen.
Cykelväg inte markerad på Lundavägen.
Folk cyklar på södra sidan.
Beläggning i byn är inte avsedd för höga
hastigheter.
För lite trafikpoliser i Södra Sandby.
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Samtalsämne: Sandbykorsets trafik

•

•

Ett förslag, som jag inte tror på (politiker
sitter inte så länge!). Bygg en bro för genomfart nordlig-sydlig trafik från Almbackens
infart Fågelsångsvägen, Möllevägen och
Sularpsbäcken till Lundavägen. Förbättra
sedan Fritidsgatan och fortsätt denna mot
Kornvägen för att på något sätt ansluta den
till Flyingevägen vid Kyrkogången. Det sist
nämnda kan vara svårlöst. Alternativt avslutas bron nordöst möllan för att ansluta
till cirkulationsplats Lindegårdsvägen.
Och så vidare mot Lund (Lund/Flyinge).
Vändplats för Skånetrafiken byggs mellan
Norreholm vid Vinkelhaken, där linje 166 kan
ha sin ändhållplats. Linje 155 dras från denna
och norr om byn via Lindegårdsvägen mot
Lund och så vidare (Skoltid kan elever byta
buss (166/155) i Hardeberga).

Samtalsämne: Gång- och cykelstigar
•
•
•
•
•

Dålig planering. Rondellen mot Gårdstånga.
Grävt över gångbanan. Problem för cyklar.
Problem med elcyklar.
Fler cykelvägar. Hällestad – Måryd.
Hällestad – Ryd. Mot Dalby.
Vid Sularpsbäcken saknas belysning.
Potthål mot Mossarp.

Samtalsämne: Flyinge Kungsgård
•
•
•
•
•
•

Var kommer jordmassorna ifrån?
Vem kör massorna?
Finns tillstånd?
Planen från 2010 följs ej.
Hur kan Flyingestiftelsen få sälja mark?
Ska man ha bungalows i vallarna?
Vi vill ha handläggning av ärendet kring
Flyinge, Smedhagen. Både från kommunen
och länsstyrelsen.

Schaktmassor vid Flyinge
Kungsgård har väckt frågor.
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Träff med elever på
Killebäckskolan
Den 3–4 mars besökte Fokus Södra Sandby Killebäckskolan och frågade eleverna
”Vad är viktigt för att utveckla Södra Sandby i framtiden?” och ”Vad vill jag/vi göra
för att utveckla Södra Sandby?” Cirka 230 elever mellan 10–16 år lämnade sina
idéer och förslag.
Det eleverna främst efterfrågar är att fler matställen etableras i Södra Sandby och gärna någon
typ av snabbmatskedja till exempel McDonalds
eller Subway, tillsammans med fler restauranger
och caféer. Klädesbutiker, mataffärer och köpcentrum är också exempel på vad många elever
tycker skulle öka Södra Sandbys attraktivitet
i kombination med ett trevligare centrum där
unga kan hänga.
Träna på gym är populärt och många vill att möjligheten ska finnas även om man är under 15 år.
Kan gruppträningar ordnas? Flera vill kunna gå
på bio i Södra Sandby och även ha tillgång till
olika lokaler och anläggningar med aktiviteter
såsom dansstudio, skatepark, bowlinghall och en
ny inomhushall. Samtidigt påpekar några att en
upprustning av Killebäckshallen hade varit bra.

Idéer kring skolan är många. Bättre skolmat,
fräschare toaletter och roligare aktiviteter under
rasterna är några exempel. Många vill också ha
en plats att hänga på efter skolan där det finns
olika typer av aktiviteter till exempel afterschool
café och sportaktiviteter. Samtidigt påpekar
någon att allting inte alltid behöver vara schemalagt. Ibland räcker det med att träffa kompisar
och bara vara.

Några hade tankar om bättre kollektivtrafik med
utökade bussförbindelser, gärna en spårvagnslinje till Södra Sandby och byggande av fler cykelbanor. Ett par elever ansåg också att trafiksituationen behöver förbättras i Södra Sandby med
fler fartdämpande gupp och minskad trafik för
att göra Södra Sandbys centrum säkrare.

Svar från Fritid Södra Sandby

Vi tycker att det är fantastiskt att det har kommit fram så många bra idéer från er ungdomar!
En hel del av idéerna är möjliga att planera och
genomföra tillsammans med er unga. Ni har
kunskap om hur de här aktiviteterna blir så bra
som möjligt för er och andra i er ålder.

Vi kommer att prata med så många som möjligt om förslagen för att försöka arbeta vidare
med dem. Dock eftersom förslagen har lämnats
anonymt är det inte säkert att vi hittar rätt
personer. Vi föreslår därför att du som har en
idé som du brinner lite extra för pratar med oss
fritidsledare på Killebäckskolan, så försöker vi
gemensamt göra den till verklighet. Det kan också vara så att det redan erbjuds en aktivitet som
passar just dig och då kan vi kanske hjälpa dig
att hitta den.
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Sammanställning av
elevernas förslag

Förslag
Snabbmatsrestauranger
Skolan, till exempel:
• bättre skolmat
• roligare raster
• kortare lektioner
• mer musik i skolan
• fler rastvakter ute
• fler pennor och sudd i klassrummen
• längre idrottslektioner
• kortare skoldagar
• lyssna på musik under lektionerna

Antal
43
29

Restauranger och caféer

24

Aktiviteter och någonstans att hänga efter skolan, till exempel:
• fritidsgården kan ha öppet till midnatt.
• café för ungdomar. After school café
• ritklubb
• sportaktiviteter
• aktiviteter som man inte behöver anmäla sig till
• en plats där folk kan vara när som helst
• ett ställe som är öppet på natten

21

Klädbutiker

16

Anläggningar, till exempel:
• fotbollsplan
• dansstudio
• teaterscen
• skatepark
• simhall
• aktivitetshus
• bowlinghall
• innebandyhall
• go-cart bana

14

Biograf

13

En ny kiosk

12

Matbutiker

10

Bussar, spårvagn & cykelvägar

8

Säkrare trafik till exempel:
• övergångställen i centrum
• fartdämpande gupp
• gångbana vid Gällestadsvägen
• stänga av Lundavägen mittemot ICA
• gågata i Södra Sandby
• ny väg runt Södra Sandby
• mindre lastbilstrafik.

8

Ett trevligare centrum och saker att göra i centrum

7

Nattklubb

6

Fräschare toaletter

5

Fler poliser

3

Fler skolor, gymnasieskola

2

Kaninklubb

2

MC-mässa, gaming 24/7

2

Jula och Biltema

2

Festivaler

2

Mer grönt och blommor

1

Mer klimatsmart

1

Elsparkcyklar

1

En grisfarm
Fler arbetstillfällen

1
1
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Organisationsskiss
över Lunds kommun

Kontakta Lunds kommun
E-post
lunds.kommun@lund.se
Telefonnummer
046-359 50 00
Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
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Produktion: Kommunkontoret
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