Underrättelse om samråd för Fördjupning av
översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund
2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. Syftet är att pröva hur Lund ska dra
nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å.
Lunds kommun har tagit fram två förtätningsalternativ som underlag för diskussion kring hur
stadsdelen kan utvecklas – med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation.
Fördjupningen sträcker sig ner till Höje å, som är kommungräns till Staffanstorp.
Samrådstiden är 26 augusti – 25 oktober 2019.
Förslaget finns under samrådstiden tillgängligt på
lund.se/kallby samt på kommunhuset Kristallen,
Stadsbiblioteket och Klostergårdens bibliotek.

Synpunkter skickas senast den 25 oktober via
webbformulär på lund.se/kallby, eller skriv till
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk då yttrandet med PÄ 19/2014.

Samrådet är det första av två formella tillfällen att
lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet
sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse som redovisas för byggnadsnämnden. Därefter
utvecklas planförslaget med beaktande av inkomna
synpunkter. Byggnadsnämnden beslutar sedan om
utställning av planförslaget.

lund.se/kallby

Tillfällen att diskutera, ställa frågor och
lämna synpunkter
•

•

•

Drop-in-möte, 10 september kl 15–20, Mötesplats Klostergården (Klostergårdens bibliotek),
Nordanväg 11B. Trafikverket, Staffanstorps
kommun och VA-SYD medverkar.
Cykeltur i planområdet, 25 september, kl
17.30–19.00, samling vid Klostergårdens bibliotek.
Prata med planarkitekten, 18 september &
2 oktober, kl 15–19, Klostergårdens bibliotek.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen. Det förslag till fördjupning av översiktsplanen som nu är på
samråd utgår också från översiktsplanens tre målområden. Ett växande, grönare, mer nära och levande
Lund är alltså ledande när förslaget visar på möjliga utvecklingsvägar för Källby.
Samrådshandlingens två förtätningsalternativen ger båda plats för fler bostäder och verksamheter
samtidigt som rekreation fortsätter att vara en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården.
Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten − nära stationen eller närmare Höje å och hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig
bebyggelse. En annan skillnad är hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.
Båda alternativen visar att det kan byggas 3000−4000 nya bostäder i området. Mest plats för nya
bostäder blir det på den västra sidan av järnvägen, när stora industrifastigheter görs om till en mer
blandad bebyggelse. Men även på den östra sidan finns det en potential att bygga nytt och tätare.

I arbetet utreder vi ett antal nyckelfrågor. Hur nära man kan bygga järnvägen och hur ser behovet av
idrott och rekreation ut i ett Lund som växer? Frågeställningen hur man rör sig i området idag och hur
man vill röra sig i framtiden har bland annat lett till ett förslag om att Sunnanvägen förlängs under
järnvägen så att gående, cyklister och kollektivtrafik kan röra sig enklare mellan östra och västra sidan.
Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir tillgänglig när reningsverket
flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i området.
Frågor kan ställas till:

Arkitekt Charlotte Hägg Reader, 046-3596095, charlotte.haggreader@lund.se
Översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-355805, cecilia.hansson@lund.se

BYGGNADSNÄMNDEN

