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Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad                                      Medlemsbrev  13 april 2021 
i  Lunds kommun, AFSL   
 
 
 
 
Kära AFSL-medlemmar, 
 
Föreningen har nyligen haft sitt årsmöte, denna gång digitalt och med hjälp av mejl. Styrelsen 
omvaldes och ser efter konstituering fortsatt ut som följer: Thomas Hellquist, ordförande; Lennart 
Nord, v. ordförande; Anitha Bruun, kassör; Christer Hjort, sekreterare och Ulla Knutsson, ledamot.                                                                                            
Årsavgiften för 2021 bestämdes till 100 kr. Betalas in till bankgiro 5568-0029 eller till Swishkonto: 
123 649 95 37. Om du på det nya året redan hunnit betala in den förra årsavgiften, så komplettera med 
en 50-lapp! 
 
Skrivelser 
AFSL har yttrat sig till kommunen över förslag till detaljplaner för Margretedal och Virket 6, 
Västerbro. Föreningens Stationsgrupp har på AFSLs vägnar yttrat sig över Trafikverkets förslag till 
sträckningar för höghastighetstågen i Lund. 
AFSL har vidare skrivit till kommunen om behovet av förstärkt antikvarisk kompetens i Lund för bland 
annat arbetet med Bevaringsplaner. I webbtidningen https://nyheterilund.se/2021/03/19/lunds-
stadsantikvarie-slutar/ finns att läsa en intervju med avgående stadsantikvarien Henrik Borg. 
Föreningen har också tillskrivit kommunen om Kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett Skönhetsråd. 
AFSL hävdar bestämt att ett sådant måste vara självständigt och förankrat hos medborgarna. Det ska 
fungera som ett oberoende råd till kommunens politiker och tjänstemän. Rådets medlemmar bör hämtas 
från representativa organisationer. 
 
Kommande revideringar 
Byggnadsnämnden har inlett arbetet med att revidera Utbyggnadsplan 2030 och Översiktsplanen, 
AFSL bevakar det fortsatta arbetet med planerna. 
 
Kvarteret Häradshövdingen  
Innan några beslut är fattade om hur spårområdet vid Lund C ska gestaltas, så förhandlar kommunen 
med Skanska om att sälja av 2/3 av kommunens markinnehav i kvarteret Häradshövdingen. Det ligger 
nära spårområdet och intill Sankt Peters klosterkyrka från 1300-talet och en mindre park. I kvarteret 
finns fd Tingsrätten, som på 1950-talet ritats av lundaarkitekten Hans Westman. 
Skanska vill här bygga ett kontors-, hotell och konferenscentrum, en koloss på 30.000 kvm, kanske 17 
våningar högt. Tre arkitektförslag för hur området ska kunna utformas ställs ut av kommunen 23 april-
7 maj i kommunhuset Kristallen. Det betyder att lundaborna får endast två veckor på sig att framföra 
sina synpunkter på förslagen. Byggnadsnämnden planerar att fatta ett inriktningsbeslut redan den 17 
juni. 
Firman AA-ArkitektArbeten har i dialog med AFSLs styrelse skisserat en principplan för hur kvarteret 
skulle kunna exploateras med bibehållna värden. Planen har delgivits politikerna i Kommunstyrelsen 
och Byggnadsnämnden och kommer också att finnas på AFSLs hemsida från 23 april.  
AFSL har noterat en oro bland lundaborna för stationsområdets framtida utformning. En debattartikel 
av Thomas Hellquist publiceras inom kort av webbtidningen: https://nyheterilund.se/category/debatt/   
Först den 23 april vet vi hur arkitektförslagen för kv Häradshövdingen ser ut. AFSL befarar det värsta. 
Med anledning av förslagen planerar AFSL att genomföra aktiviteter med utdelning av flygblad och 
protestskrivelser på gator och torg. Vi hoppas på engagerad uppslutning från medlemmar och lundabor. 
 
Ny hemsida 
AFSL har sedan tid tillbaka förberett en ny hemsida, som presenteras den 23 april under adress: 
https://afsl.se 
!
Fler medlemmar 
Medlemmarna i vår förening arbetar ideellt utan ersättning. Men vi vill gärna att fler medlemmar ska 
bli engagerade i arbetet. Om varje medlem kan intressera en ny medlem i bekantskapskretsen, så kan vi 
på kort tid fördubbla antalet medlemmar och vår budget. Nya medlemmar kan anmäla sig till 
info@afsl.se  Samma adress kan du använda om du vill delta aktivt i föreningens arbete. 
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Planprogram för kvarteret Galten 
AFSLs styrelse har tagit fram ett förslag till nytt planprogram för kvarteret Galten. Förslaget har 
nyligen tillsammans med 3 st illustrationer skickats ut till AFSLs medlemmar för synpunkter. Styrelsen 
hoppas nu få veta vad medlemmarna tycker om förslaget eller om det finns andra tankar om hur 
kvarteret skulle kunna planeras, bebyggas och utformas?  
Senast den 22 april  vill styrelsen få svaren till adress: info@afsl.se Planprogrammet kommer därefter 
att revideras och sedan tillställas Lunds kommun. 
 
Styrelsen för AFSL 
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