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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 till-
sammans 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 förtroende-
valda 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 plan-
programmet kommer att vara viktiga pusselbitar. 

Bernt Bertilsson, ordförande, styrgruppen   Björn Abelson vice ordförande, styrgruppen

1



2

Fokus Södra Sandby 

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt 
som har drivits av Lunds kommun och är en fort-
sättning på Lunds kommuns tidigare ortsutveck-
lingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och 
Fokus Dalby. 

”Framtidens Södra Sandby. Vad vill vi?” har varit 
ledorden för Fokus Södra Sandby. Syftet med pro-
jektet har varit att Lunds kommun vill utveckla 
framtidens Södra Sandby och dess omland till-
sammans 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. 

Sandbybornas  idéer, behov och åsikter har 
varit vägledande för Fokus Södra Sandby för 
att kunna identifiera framtida utvecklingsom-
råden för orten. Läs mer om vad projektet har 
gjort och vilka som har ingått i projektorganisa-
tionen längst bak i planen. 

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

Södra Sandby ska utvecklas vidare som en dy-
namisk och levande ort, med en framväxande 
småstadskaraktär i centrum. Ortens förtätnings-
potential 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 att-
raktiv 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.

Sularpsbäcken utgör ett viktigt grönstråk genom 
orten och är också ett viktigt element för Södra 
Sandbys identitet. Bäcken rinner ut till Kävlinge-
ån genom Vombslätten/Vombsänkan, ett om-
råde  med värdefull landskapsbild direkt norr 
om Södra Sandby. I närområdet är hästhållning 
vanligt, särskilt framträdande är Flyinge Kungs-
gård. Öster om Södra Sandby planeras en stör-
re dagvattendamm. Området har potential att 
utvecklas som rekreationsområde när tätorten 
växer. 
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När det gäller markanvändning anger översikts-
planen att huvuddelen av orten bör ha blandad 
bebyggelse (lägenheter och villor). En ny och 
blandad bebyggelse föreslås i centrum, Kille-
bäcksområdet och i öster, längs Hällestadsvägen. 
Ny verksamhetsmark (mark för industrier och 
företag) föreslås i norr och öster, i anslutning till 
befintliga verksamhetsom råden. 

Utbyggnad i väster, Lindegård samt området
väster om Fåglasång, är utpekade som utbygg-
nadsområden efter 2040. Med förstärkta kom-
munikationer finns en möjlighet för Lindegård 
att utvecklas. Det kan handla om bostäder för 

det goda pendlingsläget eller om näringsliv och 
verksamheter som kan nyttja kopplingen till 
Brunnshög/ESS samt E22. Ytterligare förtät-
ningsmöjligheter bör studeras för Södra Sandbys 
utbyggnad även på längre sikt, efter 2040.

Utbyggnad efter 2040
Nya verksamhetsområden
Befintliga verksamhetsområden
Ny blandad bebyggelse
Befintlig blandad bebyggelse

Läs mer om ortsutvecklingsprojekten här:
www.lund.se/kommun--politik/sa-har-
arbetar-vi-med/utvecklingsprojekt-i-tatorterna

Läs mer om Lunds översiktsplan här:
www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan

https://www.lund.se/kommun--politik/sa-har-arbetar-vi-med/utvecklingsprojekt-i-tatorterna/
https://www.lund.se/kommun--politik/sa-har-arbetar-vi-med/utvecklingsprojekt-i-tatorterna/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/


4

Vad händer nu?
Projekt Fokus Södra Sandby avslutas i samband 
med att Framtidsplanen är klar. Arbetet med att 
utveckla Södra Sandby kommer dock att fort-
sätta. Framtidsplanen tillsammans med trafik-
utredningen som har gjorts och det pågående 
planprogrammet kommer att vara viktiga pus-
selbitar för att Lunds kommun och Sandbyborna 
tillsammans ska kunna utveckla Södra Sandby 
till en attraktiv ort att bo, leva och verka i.  

Framtidsplanen
Framtidsplanen utgår från de utvecklingsom-
råden som har framkommit i dialogen med 
Sandbyborna. Framtidsplanen beskriver åt-
gärder som Lunds kommun ska prioritera och 
planen kommer att lämnas till Lunds nämnder 
för beslut.

Mötesplatser och ett levande centrum tillsam-
mans 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 stads-
parken- 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

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 affärsverksam-
het med fler mindre butiker och ett större utbud 
av livsmedelsaffärer för att göra centrum mer 
attraktivt.

Många vill även att centrum utvecklas och upp-
fräschas eftersom det upplevs som slitet och 
eftersatt. De centrala delarna uppfattas som 
mörka med en äldre och ej välfungerande gatu-
belysning. En större torgyta efterfrågas, som 
kan användas som marknadsplats och till andra 
aktiviteter. Centrum behöver också bli grönare 
med fler träd, buskar och planteringar.

Det anses även vara viktigt att ta tillvara och ut-
veckla 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 centra-
la 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 belägna 
Sularpsbäcken som rinner genom Södra Sandby 
och marknadsföra den som en tillgång för invå-
nare och besökare.

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 fastig-
hetsägare och förvaltningar inom kommunen 
om vilka möjligheter som finns att bibehålla 

eller utveckla existerande byggnader. Läs mer 
om planprogrammet under rubriken Utveck-
ling av centrum i Södra Sandby på sidan 6.

Planteringar
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 ”uteklass-
rummet” 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 över-
gripande nivå i det nya planprogrammet, där 
bättre förutsättningar för grönska i centrum är 
en parameter.  

Sularpsbäcken
Sularpsbäcken rinner via Fågelsångsdalen, 
genom de centrala delarna av Södra Sandby, 
vidare genom Sofielundsparken och  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 bäck-
en 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 25.
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Utveckling av centrum i Södra Sandby
Att utveckla och levandegöra ett centrum är 
inget som kan göras under en kort tidsperiod. 
Flera aktörer från till exempel kommunen, regi-
onen, staten, privata näringsidkare, fastighets-
ägare 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. 

Planprogram
I och med att många centralt placerade fastig-
heter står inför en förändring i Södra Sandby, 
samt att Fokus Södra Sandby pågick, 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 affä-
rer och skapa mötesplatser där människor kan 
mötas och umgås vilket också tas med i progra-
marbetet. I pågående programarbete studeras 
hur centrum kan stärkas genom bland annat: 

• Lokalisering av ett nytt torg/mötesplats samt 
 funktioner som förbättrar ett torg. 
• Knyta ihop centrum genom en mer samman- 
 hållen gatumiljö.
• Komplettering och förtätning av centrala 
 fastigheter med bostäder och lokaler för  
 centrumfunktioner eller föreningar. 
• Placering av busshållplatser och pendlar- 
 parkering 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 trafik-
miljön 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 genom-
förts 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 

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 kommersiel-
la med icke kommersiella verksamheter genere-
rar 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 program-
met. 

Det nya Planprogrammet kommer att vara väg-
ledande för utvecklingen av Södra Sandbys cen-
trum. 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. Under september 
och oktober 2021 är det möjligt för de som bor 
i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda 
av förslaget att tycka till om planprogrammet.  
Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inrikt-
ningsbeslut för programmet under vintern 2021.

Mötesplatser
Att ordna nya mötesplatser och/eller lokaler 
för olika aktiviteter är lika komplext som bo-
stadsbyggande. 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, idrottsplat-
ser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter. 
Därefter är det upp till invånare, företag och 
föreningar att ansvara för innehåll och aktivite-
ter. 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.

Belysning
En belysningsstrategi för Lunds kommun har ny-
ligen tagits fram, med målet att skapa ett ram-
verk för att utveckla belysningen i Lund. Belys-
ningen 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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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 LED-
belysning. 

Lunds kommun ansvarar inte heller för alla gator 
i kommunen. Huvudlederna genom Södra Sand-
by 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-

ning, inte bara i gaturummet, utan även på lek-
platser och bollplaner. Även i befintliga miljöer 
ser kommunen över belysningen och komplet-
terar den vid behov.  Under 2019-2020 har strål-
kastare 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 som har ett riktat och 
hemtrevligt ljus.

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 om-
råden för att förbättra trafiksituationen i Södra 
Sandby: kollektivtrafik, cykelvägar och föränd-
ring av hur vägar kan utvecklas, byggas och ledas 
om i Södra Sandby med omnejd.

Se Rapport dialog Fokus Södra Sandby: 
www.lund.se/fokussandby

Under hösten 2020 har Lunds kommun genom-
fört en trafikutredning för att utreda trafiksitua-
tionen i Södra Sandby.  Åtgärderna nedan utgår 
från dialogen med Sandbyborna och trafikutred-
ningen. 

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, hastighets-
kameror, fler trafikskyltar och trafiksignaler. 
Lunds kommun 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 trafiksäkerhets- 
och framkomlighetsåtgärder. 

Lunds kommuns mål är att skapa trygga och 
säkra trafikmiljöer. Många hör av sig till kom-
munen 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. 

Inom kommunen pratar vi om trygghet respek-
tive 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 att 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 sta-
tistiskt är ofarlig, det vill säga att det händer 
mycket få eller inga olyckor. Det som upplevs 
som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafik-
osäkert. Samtidigt som det som känns tryggt kan 
vara trafikosäkert. 

Det är därför som vi inte alltid genomför de tra-
fikåtgärder 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 övergånssgtällen gör dessa att det 
blir lättare att passera en gata, men det blir inte 
säkrare. Övergångsställen gör att gångtrafikanter 
känner sig tryggare och blir därför mindre upp-
märksamma. Därför är olycksrisken högre vid 
övergångsställen än vid gångpassager. Ett över-
gångsställe ska aldrig anläggas som trafiksäker-
hetsåtgärd utan som en framkomlighetsåtgärd.

https://www.lund.se/fokussandby
http://www.lund.se/trafikutredningsandby
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Hastigheter
Hastigheter, hastighetsgränser och trafiksäker-
hetsåtgärder är något som har engagerat Sand-
byborna. 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 förbifarts-
gatorna. Boende och verksamma i Södra Sandby 
ombads lämna synpunkter på hastighetsöver-
synen 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. 

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

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

• Under 2021 ska Lunds kommun göra en inven- 
 tering över alla vägmarkeringar i kommunen 
 och beställa målning av de som är bristfälliga.  
 Södra Sandby ska prioriteras först. Inventer- 
 ingen 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 Assarhusavägen. 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 Assarhusavägen. 

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

• 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.  

Högerregeln vid Fågel-
sångsvägen ses över. 
Eventuellt kan vägen 
bli huvudled.

Sikten vid pumphuset 
på Assarhusavägen 
behöver förbättras. 
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Förbifart Rögle dammar
Sandbybor anser att det finns en oklarhet kring 
högerregeln vid förbifarten vid Rögle dammar. 

• 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 Norreholm är osäker efter-
som 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 förbi Rögle dammar 
kan eventuellt bli huvudled.

Trafiksituationen på Kyrkovångs-
vägen vid Norreholm ska utredas.

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

Väg 945

Rögle dammar

Norreholm
Kyrkovångsvägen
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Kollektivtrafik
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

Sandbyborna önskar utökad turtäthet för buss-
trafiken till och från Södra Sandby, samt fler di-
rektbussar för att underlätta pendling till både 
Malmö och Lund. Vidare finns det också önske-
mål om att linje 155 får utökade turer och att 
linje 166 får en ändrad sträckning som också 
täcker in Södra Sandbys nordöstra delar.

Åtgärder 
Från december år 2022 kommer busslinje  
155 att få ny sträckning då den kommer 
att vända i Brunnshög. Samtidigt införs en 
ny busslinje mellan Brunnshög och Malmö,  
linje 168. Busslinje 155 kommer i Brunns- 
hög 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 möj-
lighet att byta till spårvagnen mot Lund. 

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.

Parkering
Sandbybor påpekar att det behövs fler parker-
ingsplatser i centrum på grund av all nybygg-
nation som pågår.  Dessutom anser många att ut-
farten från ICAs parkering är kaosartad samt att 
det är trångt att parkera på själva parkeringen. 

Åtgärder 
Det byggs redan nu parkeringsplatser i centrala 
Södra Sandby för det nybyggda kvarteret Kryp-
tan. 

När det gäller ICAs parkering är det fastighets-
ägaren för Centrumhuset som ansvarar för park-
eringen. Lunds kommun ska kontakta fastighets-
ägaren 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 utgångs-
punkt 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. 

Dialogen med Sandbyborna visar att den över-
gripande problembilden är att de statliga vägar-
na utgör barriärer och skapar en otrygg trafik-
miljö som hindrar människor att röra sig fritt på 
orten. Utredningen har därför valt att beröra föl-
jande 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. 

Trafikutredningen berör också väghållaransva-
ret. Idag ägs och förvaltas de stora genomfart-
svägarna i Södra Sandby av Trafikverket. Kom-
munen 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 

Trafikverket som i första hand har bestämman-
derätt (rådighet). Vägarna kommer dock fortfa-
rande vara numrerade allmänna vägar med re-
gionala 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 väghål-
laransvaret så övertar även kommunen ansvaret 
för den regionala funktionen.

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 2021och 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. 

Läs Trafikutredningen här:
www.lund.se/trafikutredningsandby

Läs Tekniska nämndens beslut här: 
https://moten.lund.se/committees/tekniska-
namnden/tekniska-namnden-2021-04-21

https://www.lund.se/trafikutredningsandby
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2021-04-21
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2021-04-21
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Tekniska nämnden beslöt också:
1. Utveckla centrummiljö
Åtgärden Utveckla centrummiljö syftar till att 
skapa en stadsmiljö i de centrala delarna i Söd-
ra Sandby, som är trygg, säker och inbjuder till 
att vistas där. Centrummiljön är området längs 
Revingevägen mellan Centrumkorset och Häl-
lestadsvägen. Exempel på åtgärder som kan 
vara möjliga är hastighetssäkrad utformning 
av centrumkorset, och ny gestaltning av gatu-
rummet längs Revingevägen. Att utveckla cen-
trummiljön tas vidare i stadsbyggnadskontorets 
planprogramarbete för centrumutveckling. I 
arbetet med programmet tas också frågan med 
om att flytta väghållaransvaret från staten till 
kommunen. På sikt föreslås att åtgärden arbetas 
in i ekonomisk verksamhetsplanering (budget), 
efter att kommunen beslutat om programmet.

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

Många synpunkter av driftkaraktär har också 
fångats upp. Enklare driftåtgärder som till exem-
pel 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 cyk-
lister som är angelägna att genomföra men där 
investeringsanslag saknas. Förslagsvis tillförs
fortsatta årliga investeringsanslag i ekonomisk 
verksamhetsplanering (budget) för satsningar i 
de östra tätorterna. 

Kollektivtrafik
Åtgärder som innebär en översyn av standarden 
på hållplatser så att kraven på tillgänglighet upp-
fylls, samt att hållplatserna förses med cykelpar-
keringar, rekommenderas. Förvaltningen före-
slår att detta hanteras inom det ständigt pågå-
ende arbetet av tillgänglighetsanpassning av 
hållplatser.

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 vändmöjlig-
heter för flera busslinjer samt nya pendlarpar-
keringar 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 
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.

2. Gestaltning samt ökad belysning och grönska 
i centrum och parken. Lunds kommun/Trafik-
verket.

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

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

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

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

Karta över föreslagna åtgärder 
för trafik och trafikmiljö.
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Gång- och cykeltrafik
Många Sandbybor har lämnat förslag över sträck-
ningar 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 Trafikver-
ket ansvarar för det lokala cykelvägsnätet i Södra 
Sandby. Behovet av regionala cykelförbindelser 
är stort och det visar Regions Skånes cykelvägs-
plan för åren 2018–2029. 

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

Trafikutredningen har lämnat nedanstående 
förslag om gång- och cykelvägar:

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

7. Översyn av gång -och cykelvägsnätet i tätorten 
Södra Sandby för att identifiera mindre åtgär-
der för att höja standarden. Trafikverket/Lunds 
kommun.

8. Identifiera ett lokalt huvudcykelvägnät i Södra 
Sandby tätort. Lunds kommun. Se karta nedan.

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

6

8

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionfullm%C3%A4ktige/2018-12-10/Regional%20transportinfrastrukturplan%202018-2029/Cykelv%C3%A4gsplan%20f%C3%B6r%20Sk%C3%A5ne%202018-2029.pdf
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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: 

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 Räft- 
 vägen (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 Öståkra- 
 vägen. Trafikverket.

I. Skapa en koppling mellan befintlig cykelväg 
 vid Scoutgården; mellan Kärrsångsvägen-  
 Hardebergaspåret. Lunds kommun.
J. Ringvägen, mellan Hällestadsvägen och  
 Backgatan. Lunds kommun.
K. Backgatan, mellan Ringvägen och Revinge- 
 vägen. Lunds kommun.
L. Fritidsgatan, mellan Lundavägen och Klockare- 
 vägen. Lunds kommun.
M. Förbättra/ny gång och cykelpassage Revinge- 
 vägen, vid Freijs äng. Trafikverket.
N. Förbättra/ny gång och cykelpassagen Dalby- 
 vägen vid Fågelsångsvägen norra. Trafikverket.
O. Förbättra/ny gång och cykelpassage Dalby- 
 vägen, vid Almbacken. Trafikverket.
P. Förbättra/ny gång och cykelpassage Lunda- 
 vägen, vid Fritidsgatan. Trafikverket.
Q. Cykelnod i tätortens centrum, där Harde- 
 bergaspåret börjar. Lunds kommun.
R. Trottoar/gångbana på norra sidan av  
 Hällestadsvägen. Trafikverket.
S. Ökad belysning vid gång- och cykelpassager.  
 Lunds kommun/Trafikverket.
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Kollektivtrafik
I samband med att Lunds kommun tar fram en 
detaljplan för området vid busstationen finns 
det planer på att bygga fastigheter på den be-
fintliga 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. Vänd-
möjligheter för busslinje 166 behöver vara i 
nära anslutning till dagens busstation. Övriga 
linjer är genomgående. 

Placeringen av hållplatslägena för centrum be-
höver också ses över för att möjliggöra smidiga 
byten mellan linjerna.

Trafikutredningen har lämnat följande förslag 
om kollektivtrafik:

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

11. Bredda Fågelsångsvägen. Lunds kommun

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

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

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

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

16. Pendlarparkering. Lunds kommun.

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

18. Ta bort busshållplatsen Blåvingevägen. 
Lunds kommun.

Tung trafik och ringled
Några Sandbybor föreslår att en ringled bör byg-
gas 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 
så flyttar trafiken, vilket innebär att störningar 
i form av buller och luftföroreningar också kom-
mer att flytta till en ny plats. Andra nackdelar 
med en ringled är att nya barriäreffekter uppstår, 
värdefull mark kommer att tas i anspråk och att 
investeringskostnaderna är mycket höga. För att 
verkligen kunna ta ställning behöver effekterna 
studeras mycket mer noggrant än vad som gjor-
des i trafikutredningen.
 
Trafikutredningen har lämnat följande förslag 
om tung trafik:

19. Genomför en utredning om tung genomfarts-
trafik. Lunds kommun (Se nedan om ringled).

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

Trafikutredningen har lämnat följande förslag 
om hastighetsdämpande åtgärder:

21. Tätortsportar. Placering vid infarterna 
till tätorten Södra Sandby. Trafikverket.

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

• ”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.
• 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.
• ”Din-fart” skyltar.  
 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/cyk-
lande skolbuss, prova-på-kort i kollektivtrafiken 
för nyinflyttade, med mera. Lunds kommun.

24. Kommunen tar över de statliga vägarna ge-
nom Södra Sandby - Att vara väghållare betyder 
att man har rådighet över gestaltning, utform-
ning 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. Väghålla-
ren är också ansvarig för störningar från trafiken, 
såsom buller, vibrationer och luftföroreningar.

Buller
Sandbybor påpekar att trafiksituationen med 
den tunga trafiken orsakar störande buller för 
de som bor på Lundavägen, Flyingevägen, Dalby-
vägen samt Öståkravägen. Kommunens buller-
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 buller-
skärm, kontakta tekniska förvaltningen.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se 
Telefon: 046 - 359 50 00.

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

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

Karta över föreslagna åtgärder 
för kollektivtrafik.

mailto:%20tekniska.forvaltningen%40lund.se%20?subject=
http://www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/trafikbuller
http://www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/trafikbuller
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Bostäder

eller kan nås med hiss och de har rymliga bad-
rum och sovrum. LKF har även köpt mark av en 
privat fastighetsägare och planerar för hyres-
rätter söder om Kardborrevägen. 

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

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, markanvisnings-
tävling eller direktanvisning. Vid direktanvisning 
prioriteras byggherrar som kan leverera långsik-
tig förvaltning av hyresrätter till rimliga boende-
kostnader. LKF har en särskild roll för att bygga 
hyresrätter, men i övrigt byggs bostäder främst 
av privata aktörer.

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

Hyresrätten är den boendeform som flertalet 
Sandbybor anser behöver utvecklas och priori-
teras. Det finns också en efterfrågan på boenden 
för äldre, som till exempel trygghetsboende och 
servicelägenheter. I övrigt efterfrågas prismäs-
sigt överkomliga bostäder i olika upplåtelsefor-
mer. Många påpekar att när utbyggnad ska ske så 
är det viktigt att ta hänsyn till den bykänsla som 
finns och att bygga småskaligt.

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 ef-
tersom 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

Åtgärder 
Hyresrätter
Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, bygger 
hyresrätter i det nya kvarteret Kryptan i centra-
la 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 

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. 

Med utgångspunkt i den fördjupade översikts-
planen 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 flera, 

Versalen 6 och Björnlokan 1. Fastigheternas cen-
trala läge, se karta nedan, innebär att detaljplan-
erna 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. Sär-
skilda boendeformer ger service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd 
dygnet runt. Här finns gemensamma sällskaps-
utrymmen 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.

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/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/
fordjupningar-av-oversiktsplanen

Pågående detaljplaner i Södra Sandby-Revinge
www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/
sodra-sandbyrevinge---detaljplaner-pa-gang

Lär mer om översiktsplanering:
www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/ 
planering/oversiktsplan

Lär mer om detaljplanering:
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
planering/detaljplan

Planärenden på gång i Södra Sandby.

Samråd
Planuppdrag
Överklagad

https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/utbyggnads--och-boendestrategi-2025/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/utbyggnads--och-boendestrategi-2025/
http://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/fordjupningar-av-oversiktsplanen
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/fordjupningar-av-oversiktsplanen
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/sodra-sandbyrevinge---detaljplaner-pa-gang
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/sodra-sandbyrevinge---detaljplaner-pa-gang
https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/
https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
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Fritidsaktiviteter
Att förbättra och utveckla fritidsaktiviteter för 
barn och unga är en prioriterad fråga för invån-
arna i Södra Sandby. Många påtalar att det be-
hövs verksamheter på kvällar och helger för 
ungdomar så att de inte är sysslolösa.

Flertalet Sandbybor påtalar också vikten av att 
underhålla, utveckla och förbättra de aktivite-
ter som redan finns idag och som arrangeras av 
Sandbys föreningsliv, i bland annat Byahuset. 
Det är viktigt att Byhusets verksamhet kan fort-
sätta trots att huset ära 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.

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, ridvä-
gar och cykelvägar i och runt Södra Sandby för 
att främja fysisk aktivitet och friluftsliv. Flertalet 
lyfter även behovet av en allaktivitetsyta utom-
hus 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

Löparslinga och natur/utegym (det vid badet är 
tråkigt och läget är dåligt). Fräschare byggnad 
för gym. Citat Sandbybo

Åtgärder 
Utegym och boulebana finns placerat vid frilufts-
badet. I dagsläget finns det inga planer på att 
anlägga ytterligare arenor för utomhusaktivite-
ter, 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 
skatepark i Södra Sandby. Skateparken blev klar 
att använda i december 2020 och ligger på gräs-
ytan strax öster om friluftsbadet, i folkmun kall-
lad ”cirkusplatsen”.  

I dagsläget finns ingen planering för ytterligare 
ridvägar eller löpslingor i kommunens regi.  
Se svar om Skrylle under rubriken Grönytor – 
rekreationsmöjligheter – Skrylle på sidan 25.

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 kultur-
föreningen Trycket och Kulturskolan), replokaler, 
konserter, dansgrupper, ungdomsgarage, racket-
sport, amerikansk fotboll och innebandy. Andra 
projekt som ungdomar är med och planerar för 
är en ungdomskör och E-sportskafé.

Fritidsgården är öppen alla fredagskvällar samt 
två lördagskvällar i månaden och utgår huvud-
sakligen från Killebäckskolans lokaler. Dessutom 
samarbetar Fritid Södra Sandby med civilsam-
hället, 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.
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Biblioteket i Sandby 
Biblioteket ordnar aktiviteter för olika åldrar, 
från småbarn till vuxna.  För de yngsta kan det 
handla om sagostunder, teater och filmvisningar, 
för de något äldre barnen finns det återkomman-
de pysselverkstad, läsecirklar och diverse olika 
lovaktiviteter. För vuxna finns det läsecirklar,  
bokcaféer, språkcaféer, IT-kurser, filmkvällar,  
författarbesök och olika föreläsningar.  

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 målgrupps-
anpassa 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 grund-
läggande IT-teknikutbildning för äldre och en 
läsecirkelledarutbildning för samma målgrupp, 
samt diverse aktiviteter som sammanför yngre 
och äldre; det kan handla om sagoläsning, berät-
tar- och skrivarprojekt, barnvagnsbio med mera. 

Den nya bibliotekslokalen i centrum, som plan-
eras att öppna under hösten 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 vä-
sentligt 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.

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 Kille-
bäcksskolan. Kulturskolan samarbetar också 
med kulturföreningen Trycket och fritidsgården 
kring aktiviteten PopinTV, samt håller alla sko-
lans terminsvisa avslutningskonserter i förening-
en 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 

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 efterfrågan 
kommer öka de närmaste åren. Mer musikunder-
visning 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 aktivi-
teter bland barn och unga.

SommarLund
Sommarlund, kommunens återkommande 
satsning på att erbjuda olika avgiftsfria kulture-
venemang under sommaren, förlägger ett antal 
arrangemang varje år i Södra Sandby.

Skrylle och friluftsliv
Se under rubriken Grönytor – rekreations-
möjligheter – Skrylle på sidan 25.

Skrylle och Måryd – välbesökta 
utflyktsmål under alla årstider.

https://popintv.se/


23

Företagsetableringar 
Sandbybornas förslag på företag som skulle 
kunna etableras i Södra Sandby är olika former 
av serviceföretag som fler matvaruaffärer, restau-
ranger (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 med fördel skulle 
kunna använda bygdens namn som varumärke.
Exempel på sådana verksamheter kan vara bryg-
gerier och olika typer av odlingar. Även små-
industrier 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 för 
företag. På så sätt kan olika typer av verksamhe-
ter 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 kommunikatio-
ner till exempel bra bussförbindelser och utbygg-
nad av fibernätet med möjlighet att ansluta till en 
rimlig kostnad.

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

Åtgärder  
Företagsetableringar
Företagsetableringar styrs av en rad faktorer där 
marknad och efterfrågan är den grundläggande. 
En kommersiell fastighetsägare är också näring-
sidkare och har som affärsidé att hyra ut verk-
samhetslokaler 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 bär-
kraftiga sådana verksamheter blir beror ofta på 
hur villiga boende i närområdet är att handla/ 
göra affärer med dessa. Torna Hällestads lant-
handel är ett gott exempel på när en hel by går 
samman för att skapa service och en mötesplats 
för byborna.

När Lunds kommun tar fram en ny detaljplan 
kan det ställas krav på att det ska finnas loka-
ler. En dialog förs med den som sökt om en ny 
detaljplan kring lokalfrågor för olika ändamål, 
men även utifrån hur planuppdraget är formu-
lerat. Inom ramen för programarbetet kommer 
frågan kring möjligheter till fler lokaler i centrala 
Sandby att undersökas.

Lunds kommun arbetar med näringslivsfräm-
jande åtgärder på tre nivåer: nyföretagande, 
tillväxt i befintligt näringsliv och etableringar. 
Till exempel får Lunds nyföretagarcentrum bi-
drag av kommunen för att tillhanda professionell 
nyföretagarrådgivning på svenska och engelska. 

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.
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Kommunen kommer fortsatt att utveckla sin 
aktiva dialog med det lokala näringslivet, inte 
minst genom fler företagsbesök. En utökad och 
förbättrad dialog, bidrar till en mer specifik kun-
skap om, och förståelse för, den enskilda verk-
samhetens unika förutsättningar och behov. 
Kommunens företagslots genomgår också stän-
diga förbättringar baserat på den erfarenhet 
som fås i mötet med nya företag och nyetable-
ringar i kommunen.

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

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 cir-
ka ytterligare 1 500 hushåll i Lund behöver få 
tillgång till fiberanslutning bara för att det skån-
ska målet ska nås.

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

Eftersom många Sandbybor har valt Södra Sand-
by som boendeort på grund av närhet till natur 
och rekreationsmöjligheter påtalar många vikten 
av att grönytor behålls när Södra Sandby utveck-
las och när fler bostäder byggs. Samtidigt anser 
man att redan befintliga grönytor behöver under-
hållas bättre.  

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 under-
hållas eftersom besökstrycket är stort. Skrylle 
skulle med fördel kunna länkas ihop mer med 
Södra Sandby.

Några påpekar också behovet av lokala jogging- 
och 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

Tillgängligheten till den stora biologiska mångfal-
den och kulturlandskapsvärdena runt Södra Sand-
by. Den biologiska mångfalden är så stor att den

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

Gör dem mer tillgängliga men omvandla inte grön-
områdena till finparker. Vi vill ha mer natur här! 
Citat Sandbybo

Skrylle är populärt utveckla det ännu mer. 
Citat Sandbybo

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, lek-
platser och parker kan göras på kommunens 
webbplats så att ansvariga kan undersöka och 
åtgärda vad som behöver göras. 

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

https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan
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Våtmark
En ny våtmark planeras strax sydöst om tätorten 
Södra Sandby. Här ska dagvatten från närliggan-
de bostadsområden, Vällsbäcken och vatten från 
jordbruksmarken fördröjas och renas. Naturom-
rådet kring våtmarken ska också anläggas för 

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.
 

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



27

Bäcken i byn
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 ute-
klassrum 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 perenn-
plantering samt nya gångstråk och bänkar finns 
nu på plats.  

Skrylle
Skrylle är en av de mest populära och välbesökta 
platserna i Lunds kommun med över 600 000
besökare årligen. Det höga besökstrycket stäl-
ler också höga krav på anläggningen. Därför 
satsar Lunds kommun mycket på Skrylle. En ny 
utvecklingsplan har tagits fram som innebär att 
Skryllegården ska rustas upp med nya omkläd-
ningsrum, 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. Parkering-
en vid Skryllegården har utvidgats med ett större 
antal parkeringsplatseroch och en parkering vid 
Åkestorpsvägen har även nyligen anlagts.

Under 2021 kommer man inom ramen för Natu-
rum Skrylle att utöka verksamheten med natur-
guidningar i de östra tätorterna, däribland Södra 
Sandby. Detta för att skapa fler möjligheter för 
kommuninvånarna att lära sig mer om sin när-
natur och även upptäcka ny platser och aktivite-
ter i närområdet. Mer information kommer att 
finnas på Lunds kommuns hemsida och på Natu-
rum Skrylles hemsida. 

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

En plan för friluftslivet i Lunds kommun har ny-
ligen blivit klar. Planens syfte är att ta ett helhets-
grepp på friluftsliv och rekreationsmöjligheter i 
Lund. Södra Sandby med omnejd ingår i planen 
eftersom det är ett område med höga rekreati-
onsvärden 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.

https://skrylle.se/ 
https://skrylle.se/ 
https://www.lund.se/uppleva--gora/friluftsliv-natur
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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 
verka för att ta fram en tätortsnära promenads-
linga 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 natur- 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 möjlig-
heter att tillgängliggöra området. Efter att ha ut-
rett frågan finns idag inga planer från kommunen 
sida att ytterligare tillgängliggöra Skytteskogen.  

I Lunds Grönprogram (Grönprogrammet är ett 
sektorsprogram som utgör underlag för utveck-
ling av kommunens gröna värden såsom natur, 
parker och rekreationsområden) finns koppling-
en 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 cen-
trala 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 promenad-
slinga ses nu över. Förhoppningarna är att mark-
ägare och kommunen gemensamt kan hitta en 
lösning inom en inte allt för lång framtid. 

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

Ett promenadstråk som kopplar 
ihop Fågelsångsdalen och Sofie-
lundsparken via Sularpsbäcken 
kommer att ge fler rekreations-
möjligheter för invånarna i 
Södra Sandby.

Se gul markering på kartan.

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/natur/gronprogram/
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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 
Glädjande nog visar trygghetsindexet för po-
lisens trygghetsmätning 2020 att invånarna i 
Södra Sandby anser att man är betydligt tryg-
gare 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 loka-
la problemen, vilket visar att polisens arbete 
med medborgarlöften under 2020 har gett 
goda resultat.

Polisen arbetar med medborgarlöften tillsam-
mans med Lunds kommun för att skapa möjlig-
heter för medborgarna att ha insyn i och lokalt 
inflytande över polisens arbete. 

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

Läs mer om medborgarlöften:
https://polisen.se/om-polisen/medborgarlof-
ten-och-lokal-samverkan/medborgarloften/lund

https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/lund/
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/lund/
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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 
för information. Skapa ett samarbete 
med handlarna. ICA har en egen  
nationell satsning på trygghet.

Detta har inte genomförts på grund  
av COVID-19. 

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 
toalett och kök.

Kommunen/fältgruppen följer  
utvecklingen. 

Pågår

Fritidsgården – öppettider Lunds kommun ska undersöka Vagge-
rydsmodellen, samt se över fritids- 
gårdens 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.
• Fogsvansen  -- Ingen hastighetsskylt när 

man kör in i Södra Sandby.

Polisen genomför ökat antal trafik-
kontroller.

Polisen har genomfört ett antal trafik-
kontroller.

• Skogen vid Fästan - mörkt när man går 
från 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.

Lunds kommun genomför en trygghets-
vandring i Sandby.

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 trygghets-
vandringar i Södra Sandby och under-
söker vilka platser som ungdomarna 
”hänger” på. 

Polisen och fältguppen har varit  
närvarande under hela året.

Övriga åtgärder
Fritidsgården Kommunen undersöker möjligheten till 

andra driftsformer för fritidsgården. 
Ej genomfört.

Samverkan Polisen genomför regelbundna möten, 
2 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 förenings- 
livet 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 sommarpraktik-
platser till ungdomar i de östra delarna 
och i Södra Sandby.

Har genomförts under sommar- 
praktiken 2020.
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Vad som också är positivt är att Sandbyborna 
generellt upplever att Södra Sandby med om-
nejd är en trygg ort att bo i. Dock är trygghet 
eller otrygghet en individuell känsla som på-
verkas 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 tillsam-
mans med representanter för polis, räddnings-
tjänst och vaktbolag för att skapa en nulägesbild 
av hur brottsläget ser ut. Med hjälp av lägesbil-
den kan sedan rätt resurser sättas in där beho-
vet är som störst. Det kan röra sig om att utöka 
bevakning med polis eller väktare, arrangera 
trygghetsvandringar eller någon annan brotts-
förebyggande åtgärd.

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

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

Vidare är den lokala närvaron en grundläggande 
förutsättning för att polisen ska klara sitt upp-
drag. 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 kommun-
huset. 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.

Sandbyborna upplever överlag att 
Södra Sandby är tryggt att bo i.
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Vad har hänt i projekt Fokus  
Södra Sandby?
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:

2021
September 2021: Framtidsplanen för Fokus 
Södra Sandby är klar och är tillgänglig att läsa 
för alla Sandbybor. 

September 2020–Januari 2021:  Tekniska 
förvaltningen inledde arbetet med trafikutred-
ningen som avslutades i januari 2021. Trafik-
utredningen lämnade förslag på olika åtgärder 
som berörde förbättringar av trafiksituationen 
i de centrala delarna av Södra Sandby. Till exem-
pel förbättringar för gång- och cykeltrafikanter, 
kopplingar till det regionala cykelvägsnätet, 
kommunikationer med kollektivtrafik. 

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

Oktober 2020: I samband med enkäten om tra-
fikutredningen 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 tidi-
gare dialogen.

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

Juni 2020:  En rapport publicerades som sam-
manfattade resultatet av enkäten, Open Space 
mötet och dialogen med eleverna.  

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

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

Februari 2020:  Ett Open Space möte arrange-
rades i Killebäckshallen, Södra Sandby. Under 
tre timmar samlades cirka 160 engagerade Sand-
bybor och 40 tjänstepersoner och förtroendeval-
da från Lunds kommun för att diskutera Hur vill 
du utveckla Södra Sandby för framtiden?

2019
December 2019: Fokus Södra Sandby deltog 
under julmarknaden i Södra Sandby för att infor-
mera 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. 
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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 tät-
orterna utanför Lund. Styrgruppen består av 
förtroendevalda i Lunds kommun som är till-
satta 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)
Per Sköld (L)
Bo Wennergren (F!)
Nita Lorimer (V)

Övriga som har ingått i projekt-
organisationen är:
Ulrika Dagård, projektledare
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Organisationsskiss över
Lunds kommun.

Kommunrevision

Kommunstyrelse Kommunkontoret

Kommunfullmäktige

Barn- och 
skolförvaltningen

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Vård- och 
omsorgsförvaltningen

Barn- och 
skolnämnden

Habostyrelsen

Servicenämnden

Socialnämnden

Kultur- och 
fritidsnämnden

Vård- och 
omsorgsnämnden

Överförmyndar-
nämnden

Utbildnings-
nämnden

Krislednings-
nämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Renhållnings-
styrelsen

Valnämnden

Utbildnings-
förvaltningen

Miljöförvaltningen

Tekniska 
förvaltningen

Stadsbyggnads-
kontoret

Renhållnings-
verket

Fastighets AB
Lunds Arena
Helägt bolag

Visit Lund AB
Helägt bolag

Lunds kommuns
Fastighets AB

Helägt bolag

Lunds kommuns
Parkerings AB

Helägt bolag

Lunds Rådhus AB
Helägt bolag

Science Village
Scandinavia AB
Delägt bolag, 35 %

Kommunassurans 
Syd 

Delägt bolag, 6,68 %

Sysav AB
Delägt bolag, 15,38 %

Sydvatten AB
Delägt bolag, 12,87 %

Kraftringen AB
Majoritetsägt 
bolag, 82,4 %

Ideon Open AB 
Delägt bolag, 20 %

Inera AB 
Delägt bolag, 0,16 %

VA Syd
Kommunalförbund

Räddnings-
tjänsten Syd

Kommunalförbund

Kommunalförbund

Bolag

Nämnd

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

	”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. 
	Sandbybornas  idéer, behov och åsikter har 
	varit vägledande för Fokus Södra Sandby för 
	att kunna identifiera framtida utvecklingsom-
	råden för orten. Läs mer om vad projektet har gjort och vilka som har ingått i projektorganisationen längst bak i planen. 
	-

	Lunds kommuns övergripande inriktning för Södra Sandby utgår från Lunds Översiktsplan 2018 och beskrivs här:
	Södra Sandby ska utvecklas vidare som en dy-
	namisk och levande ort, med en framväxande småstadskaraktär i centrum. Ortens förtätnings-
	potential 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.
	Sularpsbäcken utgör ett viktigt grönstråk genom orten och är också ett viktigt element för Södra Sandbys identitet. Bäcken rinner ut till Kävlinge-
	ån genom Vombslätten/Vombsänkan, ett om-
	råde  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. 
	-
	-

	Vad händer nu?
	Projekt Fokus Södra Sandby avslutas i samband med att Framtidsplanen är klar. Arbetet med att utveckla Södra Sandby kommer dock att fort-
	sätta. 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.  
	Framtidsplanen
	Framtidsplanen utgår från de utvecklingsom-
	råden som har framkommit i dialogen med 
	Sandbyborna. Framtidsplanen beskriver åt-
	gärder som Lunds kommun ska prioritera och planen kommer att lämnas till Lunds nämnder för beslut.
	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
	-

	Det går för mycket tung trafik genom byn. Fler farthinder behövs för att få mer hastigheter. 
	Citat Sandbybo
	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 gatu-
	belysning. En större torgyta efterfrågas, som 
	kan användas som marknadsplats och till andra aktiviteter. Centrum behöver också bli grönare med fler träd, buskar och planteringar.
	Det anses även vara viktigt att ta tillvara och ut-
	veckla 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 pers
	-

	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.
	-

	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 fastig-
	hetsägare och förvaltningar inom kommunen 
	om vilka möjligheter som finns att bibehålla 
	eller utveckla existerande byggnader. Läs mer 
	om planprogrammet under rubriken Utveckling av centrum i Södra Sandby på sidan 6.
	-

	Planteringar
	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
	Sularpsbäcken rinner via Fågelsångsdalen, genom de centrala delarna av Södra Sandby, vidare genom Sofielundsparken och  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 25.
	 

	Utveckling av centrum i Södra Sandby
	Att utveckla och levandegöra ett centrum är 
	inget som kan göras under en kort tidsperiod. 
	Flera aktörer från till exempel kommunen, regi-
	onen, staten, privata näringsidkare, fastighets-
	ägare 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. 
	Planprogram
	I och med att många centralt placerade fastigheter står inför en förändring i Södra Sandby, samt att Fokus Södra Sandby pågick, 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 d
	-
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Lokalisering av ett nytt torg/mötesplats samt funktioner som förbättrar ett torg. 
	 


	• 
	• 
	• 

	Knyta ihop centrum genom en mer samman- hållen gatumiljö.
	 


	• 
	• 
	• 

	Komplettering och förtätning av centrala fastigheter med bostäder och lokaler för  centrumfunktioner eller föreningar. 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	Placering av busshållplatser och pendlar- parkering 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 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 ge
	-
	-
	-
	-

	Det nya Planprogrammet kommer att vara väg-
	ledande 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. Under september och oktober 2021 är det möjligt för de som bor i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda av förslaget att tycka till om planprogrammet.  Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under vintern 2021.
	-

	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 inne
	-
	-
	-

	Belysning
	En belysningsstrategi för Lunds kommun har ny-
	ligen 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. 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 LED-
	belysning. 
	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 belysning, inte bara i gaturummet, utan även på lek-
	-
	-

	platser och bollplaner. Även i befintliga miljöer ser kommunen över belysningen och komplet-
	terar den vid behov.  Under 2019-2020 har strål-
	kastare 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 som har ett riktat och 
	hemtrevligt ljus.
	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: 
	Se Rapport dialog Fokus Södra Sandby: 
	www.lund.se/fokussandby
	www.lund.se/fokussandby
	www.lund.se/fokussandby



	-

	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. 
	-
	-
	-

	Åtgärder 
	Trafiksäkerhetsåtgärder och hastigheter
	Allmänt om trafiksäkerhetsåtgärder
	Många Sandbybor har lämnat förslag på olika trafiksäkerhetsåtgärder såsom gupp, hastighetskameror, fler trafikskyltar och trafiksignaler. Lunds kommun 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 trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. 
	-

	Lunds kommuns mål är att skapa trygga och säkra trafikmiljöer. Många hör av sig till kom-
	munen 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. 
	Inom kommunen pratar vi om trygghet respek-
	tive 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 att 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 sta-
	tistiskt är ofarlig, det vill säga att det händer mycket få eller inga olyckor. Det som upplevs som otryggt i trafiken är alltså inte alltid trafik-
	osäkert. Samtidigt som det som känns tryggt kan vara trafikosäkert. 
	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 syvend
	-

	När det gäller övergånssgtällen gör dessa 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 framkomlighetsåtgärd.
	-
	-
	-

	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 hastighetsöver-
	-
	-
	-

	synen 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. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Polisen ska utöka sina hastighetskontroller  i Södra Sandby under 2021. 
	 



	Målning av övergångsställen och andra vägmarkeringar
	 

	Sandbybor påpekar att färgen har bleknat eller försvunnit på övergångsställen och på andra vägmarkeringar i Södra Sandby.
	• 
	• 
	• 
	• 

	Under 2021 ska Lunds kommun göra en inven- tering över alla vägmarkeringar i kommunen och beställa målning av de som är bristfälliga.  Södra Sandby ska prioriteras först. Inventer- ingen 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 Assarhusavägen. 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 Assarhusavägen. 
	 
	 



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

	• 
	• 
	• 
	• 

	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.  
	 
	 
	 



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

	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 Norreholm 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. 
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

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



	Kollektivtrafik
	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
	Sandbyborna önskar utökad turtäthet för busstrafiken till och från Södra Sandby, samt fler di-
	-

	rektbussar 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 som också täcker in Södra Sandbys nordöstra delar.
	Åtgärder 
	Från december år 2022 kommer busslinje 155 att få ny sträckning då den kommer 
	 

	att vända i Brunnshög. Samtidigt införs en 
	ny busslinje mellan Brunnshög och Malmö, linje 168. Busslinje 155 kommer i Brunns-hög 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 möj-
	 
	 
	 
	 

	lighet att byta till spårvagnen mot Lund. 
	Utöver den nya förbindelsen till Malmö via Brunnshög så kommer även den befintligabusslinjen 175, från och med år 2022, att få fler avgångar mellan Södra Sandby och Malmöi rusningstid.
	 
	 
	 

	Parkering
	Sandbybor påpekar att det behövs fler parker-
	ingsplatser i centrum på grund av all nybygg-
	nation som pågår.  Dessutom anser många att utfarten från ICAs parkering är kaosartad samt att det är trångt att parkera på själva parkeringen. 
	-

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

	När det gäller ICAs parkering är det fastighets-
	ägaren för Centrumhuset som ansvarar för park-
	eringen. Lunds kommun ska kontakta fastighetsägaren för att diskutera parkeringen. 
	-

	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. 
	-

	Dialogen med Sandbyborna visar att den över-
	gripande 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. 
	-
	-
	-

	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 
	-
	-
	-

	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.
	-
	-
	-
	-

	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 2021och 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. 
	Sammanfattning av trafikutredningens förslag till åtgärder 
	 

	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.
	2. Gestaltning samt ökad belysning och grönska 
	i centrum och parken. Lunds kommun/Trafik-
	verket.
	3. Stenbeläggning i centrumzonen – Inför olika typer av beläggning i gatumiljön; exempelvis refuger av storgatsten som på södra delen av Flyingevägen. Trafikverket.
	4. Bredda trottoarer på båda sidor vägen i hela centrum – Bredare trottoarer ger fotgängarna en högre prioritet i gaturummet. Trafikverket. 
	 

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

	Gång- och cykeltrafik
	Många Sandbybor har lämnat förslag över sträck-
	ningar 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. 
	-
	Läs om Region Skånes cykelvägsplan här:
	Läs om Region Skånes cykelvägsplan här:
	Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
	Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
	Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029



	-

	Trafikutredningen har lämnat nedanstående förslag om gång- och cykelvägar:
	6. Regionala kopplingar för gång och cykel från Södra Sandby till: Flyinge och Revinge. 
	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.
	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: 
	A. 
	A. 
	A. 
	A. 

	Ny koppling mellan Hardebergaspåret och  Lundvägen/Fritidsvägen. Lunds kommun.
	 


	B. 
	B. 
	B. 

	Ökad prioritering av cykel på Fågelsångsvägen  norra (mellan Revingevägen och Dalbyvägen).  Lunds kommun.
	 
	 


	C. 
	C. 
	C. 

	Revingevägen, mellan Ringvägen Östervång/ Grenvägen. Trafikverket.
	 


	D. 
	D. 
	D. 

	Dalbyvägen, mellan singlakorsningen och  Fågelsångsvägen. Trafikverket.
	 


	E. 
	E. 
	E. 

	Flyingevägen, mellan Klockarevägen och Räft- vägen (inklusive förbi kyrkan). Trafikverket.
	 


	F. 
	F. 
	F. 

	Dalbyvägen/Almbacksvägen, i samband med att nytt område exploateras. Lunds kommun/ Trafikverket.
	 
	 


	G. 
	G. 
	G. 

	Östervång, etablera upptrampad stig och bygg en gång- och cykelväg mellan Hällestadsvägen och befintlig gång- och cykelväg.  Lunds kommun.
	 
	 
	 


	H. 
	H. 
	H. 

	Hällestadsvägen, förläng cykelväg till Öståkra- vägen. Trafikverket.
	 


	I. 
	I. 
	I. 

	Skapa en koppling mellan befintlig cykelväg vid Scoutgården; mellan Kärrsångsvägen-  Hardebergaspåret. Lunds kommun.
	 
	 


	J. 
	J. 
	J. 

	Ringvägen, mellan Hällestadsvägen och  Backgatan. Lunds kommun.
	 


	K. 
	K. 
	K. 

	Backgatan, mellan Ringvägen och Revinge- vägen. Lunds kommun.
	 


	L. 
	L. 
	L. 

	Fritidsgatan, mellan Lundavägen och Klockare- vägen. Lunds kommun.
	 


	M. 
	M. 
	M. 

	Förbättra/ny gång och cykelpassage Revinge- vägen, vid Freijs äng. Trafikverket.
	 


	N. 
	N. 
	N. 

	Förbättra/ny gång och cykelpassagen Dalby- vägen vid Fågelsångsvägen norra. Trafikverket.
	 


	O. 
	O. 
	O. 

	Förbättra/ny gång och cykelpassage Dalby- vägen, vid Almbacken. Trafikverket.
	 


	P. 
	P. 
	P. 

	Förbättra/ny gång och cykelpassage Lunda- vägen, vid Fritidsgatan. Trafikverket.
	 


	Q. 
	Q. 
	Q. 

	Cykelnod i tätortens centrum, där Harde- bergaspåret börjar. Lunds kommun.
	 


	R. 
	R. 
	R. 

	Trottoar/gångbana på norra sidan av  Hällestadsvägen. Trafikverket.
	 


	S. 
	S. 
	S. 

	Ökad belysning vid gång- och cykelpassager.  Lunds kommun/Trafikverket.
	 



	Kollektivtrafik
	I samband med att Lunds kommun tar fram en detaljplan för området vid busstationen finns 
	det planer på att bygga fastigheter på den be-
	fintliga 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. Vänd-
	möjligheter för busslinje 166 behöver vara i 
	nära anslutning till dagens busstation. Övriga linjer är genomgående. 
	Placeringen av hållplatslägena för centrum behöver också ses över för att möjliggöra smidiga byten mellan linjerna.
	-

	Trafikutredningen har lämnat följande förslag om kollektivtrafik:
	10. Säkerställa att det finns cykelparkeringar vid busshållplatser. Lunds kommun/Trafikverket.
	11. Bredda Fågelsångsvägen. Lunds kommun
	12. Översyn av hållplatser enligt Skånetrafikens kravställning (ska och bör-krav) för att identifiera mindre åtgärder som höjer standarden. Lunds kommun/Trafikverket.
	-
	 

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

	14. Se över koppling mellan busshållplatserna och GC-nätet/bebyggelse i tätorten – Hpl Södra Sandby Almbacken på Dalbyvägen. Trafikverket.
	15. Se över koppling mellan busshållplatserna
	och GC-nätet/bebyggelse i tätorten – Hpl Södra Sandby Cementgjuteriet på Flyingevägen. 
	Trafikverket.
	16. Pendlarparkering. Lunds kommun.
	17. Ny vändplats för bussar på grönytan vid Revingevägen/Östervåg och ökat utbud av kollektivtrafiken. Lunds kommun/Trafikverket.
	 
	 

	18. Ta bort busshållplatsen Blåvingevägen. Lunds kommun.
	Tung trafik och ringled
	Några Sandbybor föreslår att en ringled bör byg-
	gas 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 
	så flyttar trafiken, vilket innebär att störningar 
	i form av buller och luftföroreningar också kommer att flytta till en ny plats. Andra nackdelar med en ringled är att nya barriäreffekter uppstår, värdefull mark kommer att tas i anspråk och att investeringskostnaderna är mycket höga. För att verkligen kunna ta ställning behöver effekterna studeras mycket mer noggrant än vad som gjordes i trafikutredningen.
	-
	-

	 
	Trafikutredningen har lämnat följande förslag om tung trafik:
	19. Genomför en utredning om tung genomfarts-
	trafik. Lunds kommun (Se nedan om ringled).
	20. Översyn av vägvisning genom Södra Sandby. Lunds kommun/Trafikverket. 
	Trafikutredningen har lämnat följande förslag om hastighetsdämpande åtgärder:
	21. Tätortsportar. Placering vid infarterna 
	till tätorten Södra Sandby. Trafikverket.
	22. Hastighetssäkra samtliga gång- och 
	cykelpassager vid 30 km/h enligt nedan:
	• 
	• 
	• 
	• 

	”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.
	 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	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.
	 
	 
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	”Din-fart” skyltar.  Lunds kommun/Trafikverket
	 


	• 
	• 
	• 

	Hastighets-displayer. 


	 Lunds kommun/Trafikverket. 
	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.
	 
	-

	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.
	-
	-
	-

	Buller
	Sandbybor påpekar att trafiksituationen med den tunga trafiken orsakar störande buller för de som bor på Lundavägen, Flyingevägen, Dalbyvägen samt Öståkravägen. Kommunens bullerkartläggning 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.
	Läs om buller här:
	Läs om buller här:
	www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/
	www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/
	www.lund.se/bygga-bo--miljo/boendemiljo/buller/
	trafikbuller



	-

	E-post:
	 tekniska.forvaltningen@lund.se 
	 tekniska.forvaltningen@lund.se 


	Telefon: 046 - 359 50 00.
	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.
	-
	-
	-

	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
	-

	Åtgärder 
	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 
	-

	eller kan nås med hiss och de har rymliga badrum och sovrum. LKF har även köpt mark av en privat fastighetsägare och planerar för hyres-
	-

	rätter söder om Kardborrevägen. 
	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.
	-

	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.
	-
	-
	-

	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 tät-
	orter.
	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. 
	Med utgångspunkt i 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 flera, Versalen 6 och Björnlokan 1. Fastigheternas centrala läge, se karta nedan, innebär att detaljplan-
	-
	-

	erna 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. 
	-
	-

	Fritidsaktiviteter
	Att förbättra och utveckla fritidsaktiviteter för barn och unga är en prioriterad fråga för invån-
	arna i Södra Sandby. Många påtalar att det be-
	hövs verksamheter på kvällar och helger för 
	ungdomar så att de inte är sysslolösa.
	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 ära 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.
	-

	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.
	-
	-

	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
	Löparslinga och natur/utegym (det vid badet är tråkigt och läget är dåligt). Fräschare byggnad 
	för gym. Citat Sandbybo
	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 skatepark i Södra Sandby. Skateparken blev klar att använda i december 2020 och ligger på gräs-
	ytan strax öster om friluftsbadet, i folkmun kalllad ”cirkusplatsen”.  
	-

	I dagsläget finns ingen planering för ytterligare ridvägar eller löpslingor i kommunens regi.  
	Se svar om Skrylle under rubriken Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle på sidan 25.
	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, racket-
	-

	sport, amerikansk fotboll och innebandy. Andra projekt som ungdomar är med och planerar för är en ungdomskör och E-sportskafé.
	Fritidsgården är öppen alla fredagskvällar samt två lördagskvällar i månaden och utgår huvudsakligen från Killebäckskolans lokaler. Dessutom samarbetar Fritid Södra Sandby med civilsam-
	-

	hället, 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.
	Biblioteket i Sandby 
	Biblioteket ordnar aktiviteter för olika åldrar, från småbarn till vuxna.  För de yngsta kan det handla om 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.  
	-

	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 målgrupps-
	anpassa 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. 
	-
	-

	Den nya bibliotekslokalen i centrum, som plan-
	eras att öppna under hösten 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.
	-

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



	-

	i Sandby, gör TV och har en egen TV-kanal: 
	PopinTV 
	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 efterfrågan kommer 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.
	-
	-

	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 – rekreations-
	möjligheter – Skrylle på sidan 25.
	Företagsetableringar 
	Sandbybornas förslag på företag som skulle 
	kunna 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 med fördel skulle kunna använda bygdens namn som varumärke.
	Exempel på sådana verksamheter kan vara bryggerier och olika typer av odlingar. Även små-
	-

	industrier 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 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.
	-
	-
	-

	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
	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 bär-
	kraftiga 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.
	-

	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 näringslivsfräm-
	jande 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. 
	-

	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.
	Kommunen kommer fortsatt att utveckla sin 
	aktiva dialog med det lokala näringslivet, inte 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 stän-
	diga förbättringar baserat på den erfarenhet 
	som fås i mötet med nya företag och nyetableringar i kommunen.
	-

	Fiberutbyggnad
	Kraftringen AB är ett energibolag som ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.
	Bolaget förvaltar och bygger fibernät i Lund, Es-
	löv 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 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 cir-
	ka ytterligare 1 500 hushåll i Lund behöver få tillgång till fiberanslutning bara för att det skånska målet ska nås.
	-

	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.   
	Grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle
	Eftersom många Sandbybor har valt Södra Sand-
	by 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.  
	-
	-

	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 ihop mer med Södra Sandby.
	-

	Några påpekar också behovet av lokala jogging- och 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
	Tillgängligheten till den stora biologiska mångfalden och kulturlandskapsvärdena runt Södra Sandby. Den biologiska mångfalden är så stor att den
	-
	-

	framhålls i Europeiska unionen som Natura 2000-område som vi lovat EU att bevara. 
	Citat Sandbybo
	Gör dem mer tillgängliga men omvandla inte grön-
	områdena till finparker. Vi vill ha mer natur här! Citat Sandbybo
	Skrylle är populärt utveckla det ännu mer. 
	Citat Sandbybo
	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, lek-
	platser och parker kan göras på kommunens webbplats så att ansvariga kan undersöka och åtgärda vad som behöver göras. 
	Våtmark
	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 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.
	-
	-

	 
	Bäcken i byn
	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 finn
	-
	-

	Skrylle
	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 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 an
	-
	-
	-

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


	 
	 
	 


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




	natur och även upptäcka ny platser och aktivite-
	ter i närområdet. Mer information kommer att finnas på Lunds kommuns hemsida och på Naturum Skrylles hemsida. 
	-

	En plan för friluftslivet i Lunds kommun har ny-
	ligen blivit klar. 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 rekreati-
	-

	onsvärden 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. 
	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 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 natur- 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 ko
	-
	-

	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 Fåge
	-
	-
	-

	slinga ses nu över. Förhoppningarna är att mark-
	ägare och kommunen gemensamt kan hitta en lösning inom en inte allt för lång framtid. 
	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 
	Glädjande nog visar trygghetsindexet för po-
	lisens trygghetsmätning 2020 att invånarna i 
	Södra Sandby anser att man är betydligt tryg-
	gare 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 loka-
	la problemen, vilket visar att polisens arbete 
	med medborgarlöften under 2020 har gett 
	goda resultat.
	Polisen arbetar med medborgarlöften tillsammans med Lunds kommun 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 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. 
	-
	-
	Läs mer om medborgarlöften:
	Läs mer om medborgarlöften:
	https://polisen.se/om-polisen/medborgarlof
	https://polisen.se/om-polisen/medborgarlof
	https://polisen.se/om-polisen/medborgarlof
	-
	ten-och-lokal-samverkan/medborgarloften/lund




	Följande aktiviteter har kommunen och/eller polisen hittills genomfört under 2020:
	Sandbybors synpunkter på 
	Sandbybors synpunkter på 
	Sandbybors synpunkter på 
	Sandbybors synpunkter på 
	Sandbybors synpunkter på 
	Sandbybors synpunkter på 
	 
	tryggheten i Södra Sandby


	Åtgärd
	Åtgärd
	Åtgärd


	Resultat
	Resultat
	Resultat



	Droghandel Byskolan Killebäckskolan
	Droghandel Byskolan Killebäckskolan
	Droghandel Byskolan Killebäckskolan
	Droghandel Byskolan Killebäckskolan


	Ökad bevakning för att upptäcka 
	Ökad bevakning för att upptäcka 
	Ökad bevakning för att upptäcka 
	 
	narkotikabrott bland unga.


	Polisen har varit på plats i stor 
	Polisen har varit på plats i stor 
	Polisen har varit på plats i stor 
	 
	utsträckning.



	Ungdomars missbruk
	Ungdomars missbruk
	Ungdomars missbruk
	Ungdomars missbruk


	Polisen ska inventera vad handlarna har 
	Polisen ska inventera vad handlarna har 
	Polisen ska inventera vad handlarna har 
	för information. Skapa ett samarbete 
	med handlarna. ICA har en egen 
	 
	nationell satsning på trygghet.


	Detta har inte genomförts på grund 
	Detta har inte genomförts på grund 
	Detta har inte genomförts på grund 
	 
	av COVID-19. 



	Alkoholförsäljning
	Alkoholförsäljning
	Alkoholförsäljning
	Alkoholförsäljning


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


	Har inte varit något stort problem 
	Har inte varit något stort problem 
	Har inte varit något stort problem 
	under året.



	Narkotika byahuset, öppet dygnet runt med 
	Narkotika byahuset, öppet dygnet runt med 
	Narkotika byahuset, öppet dygnet runt med 
	Narkotika byahuset, öppet dygnet runt med 
	toalett och kök.


	Kommunen/fältgruppen följer 
	Kommunen/fältgruppen följer 
	Kommunen/fältgruppen följer 
	 
	utvecklingen. 


	Pågår
	Pågår
	Pågår



	Fritidsgården – öppettider 
	Fritidsgården – öppettider 
	Fritidsgården – öppettider 
	Fritidsgården – öppettider 


	Lunds kommun ska undersöka Vagge
	Lunds kommun ska undersöka Vagge
	Lunds kommun ska undersöka Vagge
	-
	rydsmodellen, samt se över fritids-
	 
	gårdens öppethållande.


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



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


	Polisen informerar om grannsamverkan 
	Polisen informerar om grannsamverkan 
	Polisen informerar om grannsamverkan 
	och DNA märkning.


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



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


	Anordna minst två chattillfällen med 
	Anordna minst två chattillfällen med 
	Anordna minst två chattillfällen med 
	Lunds kommuns fältgrupp under 2020.


	Fältgruppen har genomfört 
	Fältgruppen har genomfört 
	Fältgruppen har genomfört 
	 
	chattillfällen.



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Femmötesvägen – oklar skyltning i 
	Femmötesvägen – oklar skyltning i 
	 
	korsning.


	• 
	• 
	• 

	Övergångsställen och fler gupp.
	Övergångsställen och fler gupp.


	• 
	• 
	• 

	Fogsvansen  -- Ingen hastighetsskylt när 
	Fogsvansen  -- Ingen hastighetsskylt när 
	man kör in i Södra Sandby.




	Polisen genomför ökat antal trafik-
	Polisen genomför ökat antal trafik-
	Polisen genomför ökat antal trafik-

	kontroller.
	kontroller.


	Polisen har genomfört ett antal trafik
	Polisen har genomfört ett antal trafik
	Polisen har genomfört ett antal trafik
	-
	kontroller.



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Skogen vid Fästan - mörkt när man går 
	Skogen vid Fästan - mörkt när man går 
	från Östanbäck.


	• 
	• 
	• 

	Frejs äng, belysning (tillhåll för 
	Frejs äng, belysning (tillhåll för 
	 
	ungdomar).


	• 
	• 
	• 

	Bättre nedklippning av buskage på 
	Bättre nedklippning av buskage på 
	 
	offentliga platser.


	• 
	• 
	• 

	Skogsvägen - lekplats med ungdomshäng.
	Skogsvägen - lekplats med ungdomshäng.


	• 
	• 
	• 

	Skolorna känns otrygga efter stängning. 
	Skolorna känns otrygga efter stängning. 
	Mörk utomhusmiljö.




	Lunds kommun genomför en trygghets
	Lunds kommun genomför en trygghets
	Lunds kommun genomför en trygghets
	-
	vandring i Sandby.


	Trygghetsvandring genomfördes den 
	Trygghetsvandring genomfördes den 
	Trygghetsvandring genomfördes den 
	 
	29 april 2020. 



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


	Lunds kommun ska se över wifi-policy.
	Lunds kommun ska se över wifi-policy.
	Lunds kommun ska se över wifi-policy.


	Arbetet pågår.
	Arbetet pågår.
	Arbetet pågår.



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


	Lunds kommun genomför trygghets
	Lunds kommun genomför trygghets
	Lunds kommun genomför trygghets
	-
	vandringar i Södra Sandby och under
	-
	söker vilka platser som ungdomarna 
	”hänger” på. 


	Polisen och fältguppen har varit 
	Polisen och fältguppen har varit 
	Polisen och fältguppen har varit 
	 
	närvarande under hela året.



	Övriga åtgärder
	Övriga åtgärder
	Övriga åtgärder
	Övriga åtgärder



	Fritidsgården
	Fritidsgården
	Fritidsgården
	Fritidsgården


	Kommunen undersöker möjligheten till 
	Kommunen undersöker möjligheten till 
	Kommunen undersöker möjligheten till 
	andra driftsformer för fritidsgården. 


	Ej genomfört.
	Ej genomfört.
	Ej genomfört.



	Samverkan
	Samverkan
	Samverkan
	Samverkan


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


	Ej genomfört på grund av CoVID-19. 
	Ej genomfört på grund av CoVID-19. 
	Ej genomfört på grund av CoVID-19. 



	Låg vuxennärvaro
	Låg vuxennärvaro
	Låg vuxennärvaro
	Låg vuxennärvaro


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


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



	Narkotikabrott
	Narkotikabrott
	Narkotikabrott
	Narkotikabrott


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


	Genomfört – fler lagförda narkotika 
	Genomfört – fler lagförda narkotika 
	Genomfört – fler lagförda narkotika 
	brott är resultatet.



	Brott mot alkohollagen
	Brott mot alkohollagen
	Brott mot alkohollagen
	Brott mot alkohollagen


	Polisen ska ha lägre tolerans när det 
	Polisen ska ha lägre tolerans när det 
	Polisen ska ha lägre tolerans när det 
	gäller påverkade ungdomar.


	Har inte varit något problem.
	Har inte varit något problem.
	Har inte varit något problem.



	Fler sommarjobb för ungdomar i Södra Sandby
	Fler sommarjobb för ungdomar i Södra Sandby
	Fler sommarjobb för ungdomar i Södra Sandby
	Fler sommarjobb för ungdomar i Södra Sandby


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


	Har genomförts under sommar-
	Har genomförts under sommar-
	Har genomförts under sommar-
	 
	praktiken 2020.





	Vad som också är positivt är att Sandbyborna generellt upplever att Södra Sandby med om-
	nejd är en trygg ort att bo i. Dock är trygghet 
	eller otrygghet en individuell känsla som på-
	verkas 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 brot
	-
	-
	-
	-

	förebyggande åtgärd.
	Ett exempel på brottsförebyggande arbete är grannsamverkan som innebär att de boende i 
	ett område bildar ett brottsförebyggande nät-
	verk 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. Så fort pandemin är över ska ett nytt försök göras med grannsamverkan.
	-

	Vidare är den lokala närvaron 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 
	-
	-

	Vad har hänt i projekt Fokus Södra Sandby?
	 

	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:
	2021
	September 2021: Framtidsplanen för Fokus Södra Sandby är klar och är tillgänglig att läsa 
	för alla Sandbybor. 
	September 2020–Januari 2021:  Tekniska 
	förvaltningen inledde arbetet med trafikutredningen som avslutades i januari 2021. Trafik-
	-

	utredningen lämnade 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. 
	-

	2020
	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.
	-

	Juni 2020:  En rapport publicerades som sammanfattade resultatet av enkäten, Open Space mötet och dialogen med eleverna.  
	-

	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.
	-

	Mars 2020: Fokus Södra Sandby besökte Killebäckskolan i Sandby och träffade elever mellan 10 och 16 år. Eleverna lämnade idéer och för-
	-

	slag på hur de vill utveckla Södra Sandby för framtiden.
	Februari 2020:  Ett Open Space möte arrange-
	rades i Killebäckshallen, Södra Sandby. Under 
	tre timmar samlades cirka 160 engagerade Sand-
	bybor och 40 tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera Hur vill du utveckla Södra Sandby för framtiden?
	-

	2019
	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. 
	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 till-
	-

	satta 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)
	Per Sköld (L)
	Bo Wennergren (F!)
	Nita Lorimer (V)
	Övriga som har ingått i projekt-
	organisationen är:
	Ulrika Dagård, projektledare
	E-post: ulrika.dagard@lund.se

	Förord
	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 till-
	sammans 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 plan-
	programmet kommer att vara viktiga pusselbitar. 
	Bernt Bertilsson, ordförande, styrgruppen   Björn Abelson vice ordförande, styrgruppen
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	Tekniska nämnden beslöt också:
	Tekniska nämnden beslöt också:
	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, och ny gestaltning av gaturummet längs Revingevägen. Att utveckla centrummiljön tas vidare i stadsbyggnadskontorets planprogramarbete för centrumutveckling. I arbetet med programmet tas också frågan med om att flytta väghållaransvaret från staten till kommunen. På sikt föreslås att åtgärden arbetas in i ekonomisk verksamhetsplanering (budget), efter att kommunen beslutat om programmet.
	-
	-

	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 kommun-
	-
	-

	erna stått för 50 procent av kostnaden och staten för 50 procent. I EVP (kommunens ekonomiska verksamhetsplan) finns en post för cykelpendelstråk.
	-

	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 cyk-
	-

	lister som är angelägna att genomföra men där investeringsanslag saknas. Förslagsvis tillförs
	fortsatta årliga investeringsanslag i ekonomisk verksamhetsplanering (budget) för satsningar i de östra tätorterna. 
	Kollektivtrafik
	Åtgärder som innebär en översyn av standarden på hållplatser så att kraven på tillgänglighet uppfylls, samt att hållplatserna förses med cykelparkeringar, rekommenderas. Förvaltningen före-
	-
	-

	slår att detta hanteras inom det ständigt pågående arbetet av tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
	-

	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 vändmöjlig-
	heter 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. 

	Lunds kommun 2021-05-11
	Lunds kommun 2021-05-11
	Lunds kommun 2021-05-11


	Väg 945 förbi Rögle dammar 
	Väg 945 förbi Rögle dammar 
	kan eventuellt bli huvudled.

	Trafiksituationen på Kyrkovångs-
	Trafiksituationen på Kyrkovångs-
	vägen vid Norreholm ska utredas.
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	Planprogrammet:
	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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	Ett promenadstråk som kopplar 
	ihop Fågelsångsdalen och Sofie-
	lundsparken via Sularpsbäcken 
	kommer att ge fler rekreations-
	möjligheter för invånarna i 
	Södra Sandby.
	Se gul markering på kartan.
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	Det planerade våtmarksområdet syns inom den gula, prickade 
	Det planerade våtmarksområdet syns inom den gula, prickade 
	linjen på kartan. Det gulmarkerade området är ett planerat 
	utbyggnadsområde för verksamheter.
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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 verksamhetsom råden. 
	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 verksamhetsom råden. 
	-
	-

	Utbyggnad i väster, Lindegård samt området
	väster om Fåglasång, är utpekade som utbyggnadsområden efter 2040. Med förstärkta kom-
	-

	munikationer finns en möjlighet för Lindegård 
	att utvecklas. Det kan handla om bostäder för 
	det goda pendlingsläget eller om näringsliv och verksamheter som kan nyttja kopplingen till Brunnshög/ESS samt E22. Ytterligare förtätningsmöjligheter bör studeras för Södra Sandbys utbyggnad även på längre sikt, efter 2040.
	-
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