
 
 

Pressen är hjärtligt välkommen att närvara när 

Länsstyrelsen skriver avtal med Leader Lundaland. 

Tid: Måndagen den 4 maj kl 09.30. 

Plats: Hos länsöverdirektör Björn Risinger på Länsstyrelsen i Malmö. 
 
 

Många EU-miljoner ska utveckla bygden runt Lund! 
 
Lundabygdens framtida utveckling består inte bara av MaxLab IV, ESS-planer och 

Kulturhuvudstadsprojekt. 
 

Nu går startskottet för LUNDALAND. Minst 35 miljoner kr ska satsas på utveckling av 
landsbygden runt Lund genom en fördelning av stöd till olika utvecklingsprojekt inom 

området under perioden fram till 2013. 
 
Måndagen den 4 maj kl 9.30 skriver landsbygdsprojektet LUNDALAND avtal med 
Länsstyrelsen i Skåne och blir verksamhetsklart som leaderområde.  
 
Vid avtalsskrivandet medverkar länsöverdirektör Björn Risinger, landsbygdsavdelningens Henrik 
Andersson och Catharina Hellström-Engström, Lundalands ordförande Bo Polsten, de båda vice 
ordförandena Gunnar Petersson från Flyinge och Bo Palmaer från Dalby samt tf 
verksamhetsledaren för Lundaland Ivar Sjögren. 
 
Leadermetoden bygger på samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. 
 
Finansieringen kommer främst från EU och svenska staten samt – i Lundalands fall –från de fyra 
kommunerna Lund, Kävlinge, Staffanstorp och Eslöv.  
 
Övriga medfinansiärer är SLU samt Arbetsförmedlingen som genom Leadermetoden räknar med 
att få ut fler praktikanter på landsbygden för att på så vis öka chanserna till nya arbetstillfällen, 
samt privata och ideella aktörer från området. 
 
Avtalet mellan Länsstyrelsen och Lundaland den 4 maj är det åttonde och sista Leaderavtalet som 
skrivs i Skåne. Därmed kan ledningen för Lundaland börja ta emot och behandla lokala 
projektansökningar från såväl ideella, privata som offentliga aktörer i området. 
 
Leader-Skåne består av totalt åtta projektområden: Lundaland, Mitt-Skåne, Ystad-Österlen, 
Söderslätt, Skåne Nordväst Södra, Norra Skåne Nordväst, Lag PH och Skånes Ess. Totalt finns i 
Sverige i dag 62 Leaderområden. 



 

DETTA ÄR LUNDALAND: 
 
Lundaland är ett nytt namn på landsbygden i Lund, Staffanstorp, Kävlinge, södra Eslöv samt 
delar av  Lomma – ett område med totalt 80 718 invånare. Lundaland sträcker sig ända från 
Öresund i väst till skogsbeklädda Romeleåsen i öst. 
 
Leader Lundalands uppgift är att med lokala idéer och initiativ höja attraktionskraften och 
skapa en hållbar framtid för området. Lundaland arbetar med flera temaområden, s k landmärken, 
däribland: 
- Skapa nya jobb på landet. 
- Stimulera entreprenörskap och existerande företagsamhet och bidra till skapandet av nya företag 
i området. 
- Stärka innovationskraften genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga krafter. 
- Utveckla natur- och kulturarven inom Lundaland. 
- Stödja det aktiva föreningslivet i området. 
- Höja livskvaliteten för de boende, ytterligare höja områdets attraktivitet för besökare genom fler 
upplevelser, fler besöksmål, fler övernattningsmöjligheter, fler ställen att äta på, etc. 
- Göra Lundaland känt och attraktivt för både besökare och boende i Öresundsregionen som ett 
näraliggande och upplevelsefyllt besöks- och rekreationsområde. 
 
Initiativtagare och projektledare har varit Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling.  
Lunds kommun har genom Lund 2014 aktivt medverkat i utvecklingen av Leader Lundalands 
utvecklingsstrategi. 
 
Arbetet i Lundaland leds idag av en LAG-styrelse (LAG = Local Action Group) med femton 
personer, fem vardera från de tre sektorerna offentlig, privat och ideell - och tre ersättare.  
Ordförande är Bo Polsten, kommunalråd i Staffanstorp. I styrelsen sitter även bl a 
kommunalråden Mats Helmfrid från Lund, Roland Palmqvist från Kävlinge och Cecilia Lind från 
Eslöv. Margareta Dovsjö från Lund är ersättare på den offentliga sidan. I styrelsen finns även 
Staffan Hållö, regionchef för arbetsförmedlingen i Lund, samt fem företagsrepresentanter och 
fem personer som representerar föreningslivet i Lundalandområdet. 
 
Namnet Lundaland är varumärkesskyddat hos PRV. 
 
Lundalands utvecklingsstrategi kan hämtas hem som pdf-fil på www.lundaland.com 
 
Mer info om Lundaland: www.lundaland.com 
Mer info om Leader-Skåne: www.leaderskane.se 

 
 
Frågor om Lundaland ställs till  
Lundalands tf verksamhetsledare Ivar Sjögren 0705-157801 

 
Frågor om Leader Skåne besvaras av  

Länsstyrelsens Catharina Hellström-Engström 0768-401538 


