
Vad	är	AFSL?	
Aktionsgrupper För Samhällsbyggande i Lunds kommun (AFSL) är en ideell, politiskt obunden 
förening bildad 2020. 

En grupp Lundabor ansåg att stadsbyggandet i Lund måste diskuteras i ett öppet, vidare forum, som 
bidrar till en bred diskussion om kommunens framtid. En av orsakerna till bildandet av föreningen var 
kommunens kontroversiella förslag till detaljplan för kv. Galten vid Mårtenstorget. AFSL bildade då 
aktionsgruppen ARG - Aktion Rädda Galten som fått stort genomslag i debatten. 

AFSL är tänkt att fungera som paraplyorganisation för sådana motiverade, mindre grupper, som 
studerar valda teman inom samhällsplanering eller granskar olika stadsbyggnadsprojekt. 
 

Syftet med AFSLs arbete är: 

• Att informera sig om kommunens planer och projekt, att granska och diskutera dem samt 
att informera lundaborna, som kan ha svårt att hitta information, tolka detaljplaner, 
ritningar och projektbeskrivningar. AFSL har en hemsida för att informera om föreningen 
och dess aktiviteter. Föreningen syns också i lokala medier. 

• Att med vår verksamhet bidra till en bred diskussion bland Lunds invånare, som kan leda 
fram till bra åtgärder och kvalitet i samhällsbyggandet. 

• Att påverka politiker i Lunds politiska nämnder och ha kontakt med tjänstemän, som 
handlägger projekt eller ärenden. 

• Att bilda opinion i frågor som bedöms särskilt angelägna. Här är Facebook-grupper 
viktiga. Exempelvis hölls, när det gällde kv. Galten, även torgmöten, namnlistor samlades 
in och politiker uppvaktades med mejl, brev och telefonsamtal. 

 

Målet med AFSLs arbete är: 
 

• Att bidra till ”ett bättre Lund”, där samhällsbyggandet ska sikta mot trivsamma och 
ändamålsenliga miljöer, som gynnar hälsa och hållbarhet. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska, 
estetiska och arkitektoniska värden. Det gäller den fysiska ramen kring våra liv för såväl barn 
och ungdomar som vuxna eller äldre. 

	
Fakta om föreningen 
Föreningen har 122 medlemmar (jan 2021). I styrelsen ingår 5 personer, varav tre är fristående 
arkitekter utan kopplingar till kommun eller byggföretag. Styrelsemöten hålls i nuläget per zoom. 
Medlemsmöten är tills vidare uppskjutna i avvaktan på pandemins slut. 
Arbete pågår, mindre grupper kan bildas för att ta sig an olika konkreta projekt eller teman. AFSL 
söker också samarbete med andra föreningar, byalag m fl. 
 
Adress till föreningens hemsida är: https://afsl.se 
 
Vill du delta i eller stödja föreningens arbete, så betala gärna in en medlemsavgift på 100 kr/år till 
bankgiro 5568-0029 eller Swish:123 649 95 37. Om du är intresserad att hjälpa till med någon särskild 
fråga, mejla till: info@afsl.se  

 
Välkommen att delta i AFSL! 


