
Angående planerna för Idala Gård i Veberöd. 
 
 
Idala gård skänktes till veberödsborna med tanke att det skulle bli en mötesplats som gagnade 
alla. På initiativ av ideella krafter och med hjälp av finansiering av företag och innevånare i 
Veberöd byggdes gården om till ett allaktivitetshus och Idala föreningsgård bildades. I Lunds 
kommuns slutrapport av ortsutvecklingsprojekt "Fokus Veberöd" som pågick 2014-2016 framgår 
att det aktiva föreningslivet i byn, bygemenskapen och möjligheterna till en bra uppväxtmiljö med 
närheten till naturen för barnen är tre av de absolut främsta anledningarna att flytta till byn.  
Idala föreningsgård och 4H gård har i årtionden varit en central mötesplats i Veberöd och därmed 
starkt bidragande till flera av ortens styrkor som "Fokus Veberöd" lyfte fram. 
Gården har fungerat som festlokal för såväl bröllop som kalas av olika sort men det har även varit 
ett nav för föreningar och möten. I en trevlig miljö har motionärer, hundträning, musik och 
äldreverksamhet pågått genom olika föreningars verksamheter.  
 
Under många år drevs gården av de föreningarna vilka hade sin verksamhet i densamma. Att driva 
en anläggning av gårdens omfattning med ansvar för underhåll, ekonomi med mera krävde stora 
ideella insatser och 2011 räckte inte längre de ideella krafterna till. I samband med ombildandet av 
gårdens föreningsstyrelse gick kommunen in för att stötta driften. Fastighetsansvaret togs över av 
Kultur och fritidsnämnden i Lund, men snart därefter ledde förändringarna till höjda hyror för 
föreningarna vartefter hyreskontrakt tvingades sägas upp. När hyrorna höjts till nivåer vilka inte kan 
bäras av de föreningar för vilken gården en gång bildades har anläggningen allt mer kommit att stå 
tom. Det är i strid med gårdens ursprungliga tanke och ett slag för orterns föreningsliv.  
Idag kämpar föreningarna för sin verksamhet med att få plats i de redan överbokade lokalerna som 
finns i Veberöd. Privatpersoner som vill fira bröllop- eller annan högtidsfest hänvisas till skolmatsal 
vilken inte utgör någon speciellt festlig miljö och där alkohol inte får förtäras. 
 
I anslutning till Idala föreningsgård ligger 4H-gårdens verksamheter som är älskad i byn. 4H-
verksamheten är en av de saker som gör Veberöd unikt och attraktivt som samhälle. Här får barn 
och vuxna möjlighet att träffas och umgås med djur på ett nära, naturligt och trevligt sätt.  
Under 2011 när 4H-gården hotades av nedläggning kämpade byn tillsammans för att rädda den. 
Under några få dagar skrev ca 3000 personer på en namninsamling vilken visade på vikten av att 
gården finns kvar. Många medborgare bidrog med privata medel för att bevara gården och med 
ideella krafter sköts stora delar av verksamheten. Idala gård är i dag inte inte godkänd för boende 
enligt stadsplanen, väljer kommunen ändra detta sätts 4H-gården i en problematisk situation i och 
med att Miljölagen säger nej till djur så nära boende som fallet skulle bli här.  
 
Idala Villaägareförening, som representerar 20% av Veberöds befolkning, vill med detta inlägg 
vädja till Lunds kommun att ännu en gång överväga att inte förlägga ett boende i Idala 
föreningsgård. Idala föreningsgård har en viktig funktionen att fylla för föreningslivet, för kulturlivet 
och som samlingsplats mellan människor. I takt med att orten växer behövs platser som dessa allt 
mer för att bibehålla och utveckla de verksamheter som motverkar utanförskap och bygger 
samhället starkare. Vi befarar även att ett boende på Idalagården riskerar att leda till att 4H-
gårdens verksamhet inte kommer att kunna fortgå. Försvinner den verksamheten är det en förlust 
för såväl orten som Lunds kommun i stort. 
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