
Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun   
AFSL, med ARG – Aktion Rädda Galten  
  
  

MEDLEMSBREV nr 1. 22 september 2020  
  
Kom och ställ frågor till politikerna!  
Byggnadsnämndens presidium dvs Klas Svanberg (M), Börje Hed  (FörNyaLund) och Björn Abelson (S) tillsammans 
med tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret m fl kommer att finnas på Mårtenstorget onsdag 23 september kl 15-18 och 
lördag 26 sept kl 11-14  för att svara på frågor från lundaborna om detaljplanen för kv. Galten.  
  
Kommunfullmäktige informerade  
AFSL har skickat en skrivelse till alla ledamöter jämte ersättare i kommunfullmäktige. Vi säger här att vi ska granska 
förslaget till detaljplan, som måste ges en bättre anpassning till kvarterets historiska gaturum och innerstadens 
kulturvärden, som även är ett riksintresse.  
AFSL har också informerat ledamöterna om föreningen och Aktionsgruppen ARG.   
  
Brev till länsarkitekten och landsantikvarien  
AFSLs ordförande Thomas Hellquist har skrivit till länsarkitekten och landsantikvarien. De har informerats om AFSL 
och om föreningens uppfattning att detaljplaneförslaget våldför sig på den medeltida bebyggelse-, kvarters- och 
gatustrukturen, ett riksintresse. Av vikt i sammanhanget är att 92 % av bebyggelsen i Lunds stadskärna är lägre än/eller 
högst 4 vån,  
  
Namninsamling via nätet  
AFSL har startat en nätbaserad insamling av protester mot Galten-förslaget. De insamlade namnen går sedan vidare till 
Stadsbyggnadskontoret. Läs vidare och skicka in ditt namn till följande adress  
https://www.skrivunder.com/radda_kv_galten_i_lund_lundapolitiker__dra_tillbaka_detaljplanen_for_kv_ga
lten_vid_martenstorget_gor_ett_nytt_forslag_pa_detaljplan_som_tar_hansyn_till_lundabornas_asikter_ne
dan  

Synpunkts-papper delas ut  
AFSLare har under de två senaste veckorna delat ut vår folder till lundaborna på gator och torg i centrum. De har också 
haft med sig ett förtryckt papper, ett Synpunkts-papper, med ett antal kritiska punkter listade. Var och en har sedan 
kunnat skriva under, vika papperet, frankera och posta det till den förtryckta adressen till Stadsbyggnadskontoret.  
  
Kontakta politikerna  
AFSL har också uppmanat lundaborna att kontakta partiföreträdarna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden. Namn, 
mejladresser och telefonnummer till dem hittar du under följande adress:  
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/sok-politiker/  
  
Namnskyltar  
AFSL har tryckt namnskyltar med ARG-loggan att bäras av våra medlemmar på kavajslaget. Plats finns för att skriva sitt 
namn. Det är trevligt att ha en sådan namnskylt vid aktiviteter på stan. Ta kontakt med någon av följande för att få 
plastfodral och ARGs namnskylt: Eva Björn, Christer Hjort, Ulla Knutsson, Bodil Nielsen eller Lennart Nord! Du hittar 
dem på Mårtenstorget under onsdagens och lördagens politikerutfrågningar.  
  
AFSLs styrelse  
Styrelse har konstituerats sig enligt följande: Arkitektprofessor em. Thomas Hellquist, ordförande; 
Universitetslektor Anita Bruun, kassör; Redaktör Christer Hjort, sekreterare; Arkitekt SAR/MSA Lennart Nord, vice 
ordförande; Arkitekt Ulla Knutsson, ledamot. AFSL har e-postadress: info@afsl.se  


