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Kära AFSL-medlemmar, 
Sommaren är i antågande och fler anmäler sitt deltagande i föreningen – vi har fått ett 50-tal 
nya medlemmar. Det är glada besked. Men orosmolnen hopar sig över Lund. Flera stora 
byggprojekt hotar den historiska miljön, parker och grönområden samt riksintresset för 
kulturmiljövården. Läs om detta här i medlemsbrevet eller på vår hemsida. 
 
Nytt planprogram för Galten. AFSL har i dagarna presenterat ett förslag till nytt planprogram 
för kvarteret Galten. Det förra från maj 2020 avvisades av en massiv opinion. AFSLs förslag 
är förankrat bland medlemmarna. Enligt styrelsen har det ett starkt stöd i lundabornas önskan 
om en stad, som är både grön och tar hänsyn till den historiska kontexten. AFSL-styrelsen 
föreslår politikerna i kommunstyrelse och byggnadsnämnd att förslaget lämnas till lundaborna 
för samråd under tre månader. Hela planprogrammet finns på AFSLs hemsida. 
 
Exploateringen av kv. Häradshövdingen. Det behövs en omstart i planeringen av kv. 
Häradshövdingen, uppmanar AFSL i en skrivelse till kommunstyrelse och byggnadsnämnd. 
Framtidens Lund behöver inte vara storskaligt och monumentalt, utan ska istället söka sin 
identitet i det småskaliga och lågmälda. Byggnadsnämnden missade förra året sitt eget mål att 
utveckla en dialog med lundaborna genom att avstå från att presentera ett planprogram för 
området. Istället lät kommunen den tilltänkte exploatören ta fram tre arkitektförslag till en 
hotell- och konferensanläggning. Många lundabor har reagerat starkt kritiskt till förslagen, 
eftersom byggnationens skala, volymer och formspråk är helt främmande för platsen med de 
viktiga byggnaderna Klosterkyrkan och Tingshuset. Något underlag för att det behöver 
byggas en konferensanläggning för 1000 personer har inte presenterats. I Lund planeras en 
anläggning för 850 personer på Brunnshög och fler finns i Malmö och Helsingborg. Möjligen 
är nu, efter pandemin, konferensanläggningar av denna storlek helt passé. 
Skrivelsen finns på AFSLs hemsida. 
 
Byggnationen i Sankt Jörgens Park (Galjevången 1:20 mfl). AFSL har genom sin vice 
ordförande, arkitekt Lennart Nord, i en skrivelse till byggnadsnämnden yttrat sig över ett 
detaljeplaneförslag, som föreningen hävdar måste vara ett samrådsförslag. Det handlar nu om 
en helt ny plan, den förra skrotades 2018. AFSL slutsats är att platsen inte bör bebyggas 
överhuvudtaget. Parken med hospitalresterna från 1100-talet är ett fornminne. 
Ledningscentralen från kalla kriget under kullen är kulturobjekt liksom Hans Westmans 
skånskinspirerade 40-talskvarter. Parken är en resurs för närboende, men också för skolor. 
Den är också en del i den komplexa grönstrukturen, där planförslaget innebär en effektiv 
propp för spridningsvägar i ekosystemen. Den föreslagna 70 m långa huskroppen är ett grovt 
intrång i parkmiljön, att vecka kolossen hjälper inte. Förslaget hävdar ”Allmänintresset att 
bygga bostäder väger tyngre än ianspråktagande av allmän platsmark” är ett orimligt 
påstående menar AFSL eftersom bostäder kan byggas på annan plats, men den levande 
grönstrukturen kan inte flyttas. Hela skrivelsen hittas på föreningens hemsida. 
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Förortsliknande punkthus intill Söderport. AFSL tycker det är lovvärt med ny 
bostadsbebyggelse längs Södra vägen, men ställer sig kritisk till de höga förortsliknande 
punkthusen i omedelbar närhet till Söderports kända gavelsiluett. Utanför den historiska 
stadskärnan löper idag en grön zon av varierande bredd i form av esplanad, trädkantade gator 
och parker eller planteringar som följer den gamla vallens sträckning. Det är denna krans av 
fri eller glest och lågt bebyggd grönska som bidrar till att tydliggöra stadskärnans 1000-åriga 
utsträckning. Det är av högsta vikt att behålla denna struktur också i framtiden. Generellt bör 
bebyggelse i den gröna zonen vara lägre än stadskärnans bebyggelsemur. 

 
Till sist 
vill vi uppmuntra våra medlemmar att sprida information om AFSL och föreningens 
opinionsarbete vidare till vänner, kollegor och bekanta. Mejla dem gärna bifogade 
presentationsfolder om AFSL som medföljer detta medlemsbrev! 
 
Och till våra ”gamla” medlemmar: om du vill erhålla vårt nyhetsbrev i fortsättningen, så kom 
ihåg att betala in årsavgiften för år 2021! Om du av någon anledning vill avsluta ditt 
medlemskap, så vill vi gärna få ett meddelande om detta till: info@afsl.se 
 
Det är bara genom att välta betongmuren med okänsliga 
politikerbeslut och hårdföra exploatörer som vi kan förvalta och 
utveckla kulturstaden Lund som vi alla vill  ha den. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Den politiskt obundna föreningen AFSL tar tacksamt emot stöd till sitt opinionsarbete: 
Swisha till 123 649 95 37 eller betala till bankgiro 5568-0029. 
Du kan också bli medlem för 100 kr i årsavgift. 
Föreningens hemsida: https://afsl.se 
E-postadress: info@afsl.se 
 
Bifogas: AFSLs presentationsfolder 
 
Styrelsen 


