
	 1	

AFSL, Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad                                   29 april 2021 
i Lunds kommun 
 
 
 
Till  
Byggnadsnämndens presidium 
Kommunstyrelsens ordförande 
Stadsbyggnadskontoret 
Lund 
cc.  
Lunds universitets rektor 
 
 
Föreningen AFSL ifrågasätter konferenscentrum 
och den korta tiden för att lämna synpunkter 
 
Lunds kommun och Skanska presenterade fredagen den 23 april på eftermiddagen tre 
arkitektförslag till ett hotell–och konferenscentrum i kv. Häradshövdingen. Delar av förslagen 
fanns på några skyltar kring V. Stationstorget och i fönstren på Kristallen. Detta av 
kommunen och Skanska kallat Mötesforum finns med bilder på kommunens hemsida med 
möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 maj. 
 
Föreningen AFSL anser att den tillmätta tiden för synpunkter är alltför kort, detta särskilt med 
tanke på den mellankommande Valborgshelgen då många är bortresta. 
 
AFSL anmodar därför kommunen att förlänga tiden för inhämtande av synpunkter med minst 
två veckor. Detta är särskilt angeläget eftersom Byggnadsnämnden – för att spara tid – förra 
året avsiktligt avstod från att delge lundaborna ett skrivet planprogram med förslag till 
riktlinjer för utformningen av området.  
 
Nu presenteras tre arkitektförslag, där lundaborna får tycka till om vilken byggnad som är 
snyggast, som passar bäst i omgivningen och om byggnadens innehåll bidrar till folkliv vid 
torget. 
 
AFSL anser att detta förfarande är en parodi på medborgarinflytande, ett omöjligt upplägg att 
välja mellan dessa tre och inget annat. En tusenårig kulturstad med en nästan lika gammal 
katedralskola och ett 350-årigt universitet får inte behandlas på detta sätt. 
 
Inga konsekvensbeskrivningar bifogas och inte med ett ord presenterar kommunen och 
Skanska något underlag för varför det ska byggas en hotellanläggning med ett 
konferenscentrum med plats för 1000 personer. Vilken efterfrågan finns inom t ex Lunds 
universitet på konferenslokaler av denna storlek?  
 
Viktiga bakgrundsfaktorer är t ex  att Science Village och Skanska ska bygga The Loop på 
Brunnshög med kapacitet för 850 personer samt att  Malmö har sin nya anläggning Live och 
att i Helsingborg konferensanläggningen Clarion/Ångfärjan, med plats för 1200 personer, 
nyligen stod färdig. 
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Vidare säger vår kunskap om Lunds universitet med dess fakulteter och institutioner att större 
konferenser vanligen räknar 250-400 deltagare. LU har flera lokaler i denna storleksordning, 
dessutom i en helt annan prisklass som institutioner och konferensdeltagare kan ha råd med. 
 
* Förläng således tiden för synpunkter med minst 2 veckor och ge lundaborna och 
Universitetet möjlighet att bilda sig en uppfattning om behovet av detta Mötesforum 
genom att presentera en seriös undersökning om marknadens behov av 
konferenslokaler. 
 
*På kommunens webbenkät tillfrågas lundaborna om vilket av de tre verklighetsfrämmande 
arkitektförslagen som ska vinna. 
Beslutet kan nog överlåtas till det nybildade Skönhetsrådet.  
 
* Avslutningsvis vill AFSL understryka att bristen på vetskap om järnvägens framtida 
dragning genom Lund är ett självklart hinder för vettig planering av denna plats, 
liksom resten av marken i järnvägens närhet. 
 
På föreningen AFSLs vägnar 
 
 
Thomas Hellquist, arkitektprofessor em. 
Ordförande 
                      
 
                            Christer Hjort 
                            Sekreterare 
 
 
Adress:  
info@afsl.se 
hemsida: https://afsl.se 
 
 


