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Skapa och vårda attraktiva boende- och vistelsemiljöer 

För att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer är ytorna mellan bebyggelsen oerhört 
viktiga. Lika stor tillgång som de är om de planeras på rätt sätt, lika stor belastning kan de bli 
om de lämnas för fäfot. Ett exempel på det senare är den ”bortglömda” grusfotbollsplanen som 
ligger granne med Fågelskolan och bostadsrättsföreningen Klosters Fälad, något som 
uppmärksammats av boende i området. 

Lunds kommun är framstående i att skapa attraktiva miljöer vid nybyggnation och vid 
nyanläggning av våra torg. Men vi måste bli bättre på att vårda och utveckla befintliga miljöer. 
Därför behöver tekniska nämnden ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor. Det krävs en 
kombination av ett kartläggningsarbete så att de behov som finns runt om i kommunen 
identifieras och ett aktivt åtgärdsarbete som att det blir förändring i praktiken. Lunds kommun 
behöver vara beredd till bådadera. 

Därför föreslår vi socialdemokrater att tekniska förvaltningen, företrädelsevis tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret, får i uppdrag att identifiera ödetomter som borde förskönas, förbättras 
eller bebyggas. I uppdrag bör det ingå att återkomma med förslag på en prioritetsordning samt 
förslag på åtgärd kopplad till respektive tomt. 

Eftersom det finns, av lundaborna, uppmärksammade exempel på sådana här tomter bör inte 
åtgärder kopplat till dessa tomter gå i träda. Därför föreslår vi också ett skarpt uppdrag till 
tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder kopplat till den nämnda 
”grusfotbollsplanen” på Klosters fälad. I det uppdrag bör såväl anläggandet av en allaktivitets-
/spontanidrottsyta undersökas såväl som anläggandet av grönska. Vägvalen bör utformas i 
samråd med de boende i området. 

 

Socialdemokraterna föreslår tekniska nämnden besluta 

att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra kartläggning av de ödetomter som finns 
i kommunen,  

att uppdra åt tekniska förvaltningen att utifrån ovannämnda kartläggning återkomma med 
förslag på åtgärder samt prioriteringsordning, samt 

att uppdra åt tekniska förvaltningen att, utifrån skrivelsens intentioner och tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen, återkomma med förslag på åtgärder för 
”grusfotbollsplanen” intill Fågelskolan på Klosters fälad. 
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