
Dalby - Torna Hällestad S-förening 
Visioner, mål och verklighet – Dalby och Torna Hällestad med omland 
Vi socialdemokrater vill att Dalby och Torna Hällestad ska utvecklas till socialt och ekologiskt hållbara 
lokalsamhällen med attraktiva boendeformer för alla åldersgrupper och med god service till invånarna.  !
Vi slår vakt om kultur- och mötesplatser såsom Biblioteket, Allaktivitetshuset, Träffpunkten, Dalby 
församling/Eginogården, Föreningarna och Byalagen. Dessa är viktiga för att stärka gemenskapen och 
föreningslivet. !
Vi menar att kommunen måste skapa en tydlig målbild om det framtida Dalby och Torna Hällestad med 
omland; med visioner och mål som utvecklas i samklang med orternas historia och det omgivande natur- 
och kulturlandskapet. För att stimulera det lokala inflytandet bör en referensgrupp skapas där Dalby- och 
Hällestadsbor kan komma till tals. Ett helhetsgrepp måste tas på planering och utveckling av Dalby och 
Torna Hällestad. !
Vi arbetar för: !
Att det byggs betydligt fler bostäder än idag, framförallt lägenheter och gärna hyresrätter. Bostäder för både 
yngre och äldre behövs i både Dalby och Torna Hällestad. Nybyggnation ska ta hänsyn till natur, miljö, 
vara gemensamhetsskapande och klimatsmart. Vi verkar för att lokalt producerad el genom solcellsparker 
och solceller på våra hustak stimuleras. Detta kan till exempel skapas genom kooperativa insatser.   !
Att påbörja planeringen och marknadsföringen av stationsområdet i Dalby. Det ska utvecklas till ett hållbart 
och attraktivt område med bostäder, service och arbetsplatser.  !
Att skolan vid Påskagänget snarast byggs och att idrottsplatser, lekplatser och skolornas utemiljöer 
prioriteras i våra östra kommundelar. Fler temalekplatser som även kan kombineras med 
spontanidrottsplatser och utomhusscener. Så vill vi att framtidens lekplatser och mötesplatser skapas.  !
Att det ska byggas ett inomhusbad i Dalby som betjänar de östra kommundelarna. !
Att effektiva, miljövänliga och täta kommunikationer främjas och att arbetet med Simrishamnsbanan 
aktualiseras både nationellt, regionalt och lokalt. På sikt vill vi även se spårbunden trafik mellan Dalby och 
Lund.  !
Att våra fina naturområden sköts omsorgsfullt och att information om dessa rekreations- och besöksmål 
skyltas/visas, även digitalt. Olika entréer till Skrylle skall tydliggöras så att besöksströmmarna delas upp.  !
Att fler gång- cykel- och ridvägar anläggs. En översiktsplan för cykelbanor behövs för att främja cyklandet. 
Ett bra underhåll, effektiv snöröjning och en god belysning ökar tillgängligheten för många. !
Att stödja arbetet med att göra Vombsänkan till ett av Unesco godkänt biosfärområde. Det berör också vårt 
lokala arbete och är ett samarbetsprojekt mellan Lunds, Eslövs och Sjöbo kommuner.  !
Att genom ökade resurser till fritidsverksamhet, fältgrupp och lokala områdespoliser öka tryggheten och 
stävja missbruk av droger och stoppa våld och stävja kriminaliteten i vårt område. !
Att ge våra ungdomar bästa möjliga stöd under sin uppväxt. Ett sätt är att utveckla och utöka personalen i 
elevvårdsenheterna på skolorna. Det skulle ge bättre förmåga att förbättra den psykologiska miljön i skolan, 
förhindra mobbing och tidigt upptäcka barn som far illa. Många problem kan lösas om skola, socialtjänst 
och familj tidigt samarbetar kring eleven. Det kan även förhindra ungdomar från att hamna i drogmissbruk 
och kriminalitet. Vi vill också stötta frivilliga grupper som arbetar med stöd till barn-o ungdomar som 
nattvandrare, läxläsningsgrupper, olika initiativ till fritidsverksamheter för barn och ungdomar.                                                                      !
Att Dalbys historiska centrum fortsätter lyftas och även utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Det handlar 
bl.a. om samverkan mellan Dalby församling, Gästgiveriet med Tingshuset, Biblioteket, Allaktivitetshuset 
och Strädelängan..


