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Dalby socialdemokratiska förening 
 

 

Lokalt S-program Dalby 2018 – 2022 
 Antaget vid årsmöte 2018-02-06 (korrig. juli) 

 

Vi arbetar för 
Ett framtida Dalby med omland – en socialt hållbar kommundel med olika boendeformer för 

alla åldersgrupper och servicefunktioner för östra delen av Lunds kommun. En ort med 

kultur- och mötesplatser för gemensamhetsskapande aktiviteter och ett rikt föreningsliv. 

 

Ett Dalby där kommunen 
- I planeringen och utbyggnadsmässigt målmedvetet arbetar för Dalby som en viktig ort 

längs en framtida Simrishamnsbana som ett led i en ”utvecklingsaxel österut” enl.  

ÖP 2010 

- Säkerställer en god mark- och planberedskap  

- I samverkan med näringslivet arbetar för utveckling av olika former av företag  

- I samverkan med fastighetsägarna säkerställer kvaliteterna i det historiska Dalby med 

Kulturkvadranten, kyrkan och Kungsgården 

- Utvecklar Dalby som porten mot Skrylle och nationalparken Dalby Söderskog och i 

samarbete med olika aktörer, som medverkar till att utveckla natur- och 

kulturturismen. 

 

Kommunen måste skapa en tydlig målbild om ett framtida Dalby som utvecklas i samklang 

med ortens historia och det omgivande natur- och kulturlandskapet.  

 

Förutom det som nämns ovan bör man tydliggöra  
- Utveckling av stationsområdet 

- Hur Dalby SO kan utvecklas i samarbete med fastighetsägarna 

 

Marknadsför en vision för utveckling av Dalby med utgångspunkt i det ovan nämnda, låt det 

genomsyra planering och verksamhet i alla kommunens nämnder och förvaltningar.   

 

Det måste byggas betydligt fler bostäder än idag. Det är rimligt att Dalby får ta del av den 

utveckling som sker Lunds stad. Det finns ett stort bostadsbehov även i Dalby. Framför allt av 

lägenheter, beroende på att ca 80 % av bostäderna i Dalby är villor och radhus 

 

Ett helhetsgrepp måste tas på planering och utveckling av Dalby centrum inkl. 

Kulturkvadranten och Tingshuset i likhet med kommunens engagemang av Lunds centrum 

där man samverkar med fastighetsäg och handlarna (köpmännen) 

 

Det måste ske en ökad geografisk samordning/samverkan av de kommunala verksamheterna 

för att hushålla med de kommunala resurserna samt förbättring av servicen. Vid förslag om 

förändringar av verksamheten bör nämnder/förvaltningar också alltid redovisa 

konsekvenserna, ur ett kommunperspektiv, för respektive kommundel samt ur ett 

medborgarperspektiv Vi måste bryta det vanliga synsättet i den kommunala verksamheten, att 

se denna endast ur den egna förvaltningens perspektiv. 
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Område S vill  

Utveckla hela 

kommunen 

Öka bostadsbyggandet  

i Dalby 

M h t att i stort sett hela utbyggnaden är koncentrerad till staden Lund 

så är det nödvändigt att avsätta både ekonomiska och personella 

resurser, för att medverka till en mer kraftfull utveckling av Lunds östra 

kommundelar. Bostadsbyggandet behöver öka markant i synnerhet av 

hyreslägenheter för att man ska kunna bo i kommundelen oavsett vilka 

bostadsbehov man har.  

Senior- och  

trygghetsboende 

Fler bostäder för äldre behövs i Torna Hällestad och i Dalby 

Föreningslivet Stödja föreningslivet och så långt det är möjligt verka för att 

föreningarnas behov av lokaler tillgodoses. Vidare ska underhåll av 

fotbollsplaner och idrottsanläggningar prioriteras både i Dalby och 

Torna Hällestad. 

Ungdoms- o 

fritidsfrågor 

Ett aktivt föreningsliv har stor betydelse för att ge barn och unga en 

meningsfull fritid. Vi vill slå vakt om Allaktivitetshuset i Dalby, som är 

centralt beläget och en viktig mötesplats för många, både unga och 

äldre. Dalbybadet bör också nämnas.   
 

Kulturfrågor Vi vill att Dalbys ”historiska” centrum får ett lyft och utvecklas till ett 

attraktivt besöksmål. Det handlar om kyrkan, kungshuset, gästgiveriet, 

tingshuset och polishuset. Vidare kan också biblioteket (det gamla 

skjutsstallet), Allaktivitetshuset och Strädelängan spela en stor roll i 

Dalbys nya kulturcentrum. 

 

Äldreomsorg Vi vill garantera att det finns en mötesplats för de äldre i centrala Dalby 

Kollektivtrafik Fler turer önskas på kvällar och helger till Torna Hällestad.  

Systemet med förbeställning av taxikomplettering till Torna Hällestad 

måste kvalitetssäkras.  
 

Skånetrafiken borde göra ett försök med mindre bussar.  

Naturbussen går ofta med endast ett fåtal passagerare. 

Kommunikationer  Se ovan 

Gång o cykelvägar m m Fler gång- och cykelvägar behövs och även upplysta sådana. T.ex. 

Gång –cykel och rid-spåret mellan Dalby och Torna Hällestad. 
 

Parker o grönområden Dalby och Torna Hällestad har många fina naturområden. Det är viktigt 

att dessa sköts och att information om våra rekreationsområden görs 

tillgänglig på ett attraktivt sätt. Lekplatserna rustas upp och utvecklas. 

Lokalt inflytande Pröva en lokal referensgrupp enl. KS beslut 2016-03-02 

Det lokala inflytandet är viktigt. Dalby- och Hällestadbor kan komma 

till tals bl.a. på Biblioteket/medborgarcentrum, Allaktivitetshuset, 

Träffpunkten, Kyrkan/Eginogården, Föreningarna och genom 

byalagen/råden.  

 


