
Rädda Lund!
Stoppa de brutala byggprojekten!

En majoritet av politiska partier i kommunens byggnadsnämnd i samarbete med byggföretag arbetar nu med fyra 
större byggprojekt i Lund. I planerna ingår att uppföra mycket stora byggnader, som skadar kulturmiljöer och parker i 
Lunds hjärta. Det är de här fyra projekten det handlar om:

Kongress - och kontorsanläggningen i kv. Häradshövdingen intill fd Tingsrätten och Sankt Peters klosterkyrka från 
1300-talet. Byggnadsnämnden väntas fatta ett inriktningsbeslut om denna 12-våningar höga jätteanläggning, som 
exploatören inte har kunnat visa något behov av. Det valda förslaget ”Hybrid” strider mot riksintresset för kulturmiljö-
vården, ”slår ihjäl” Klosterkyrkan och Gamla Tingshuset och utraderar den offentliga parken. 

Nya höghus i kv Margaretedal vid Södertull. Tullen är en viktig del av riksintressset, en entré till innerstaden hotas 
av dessa höghus. Befintligt parkeringshus föreslås rivas och ett nytt byggs strax intill. I grönzonen vid Södra  
Esplanaden föreslås 4 st punkthus om 6–8 våningar.

Hårdexploatering av kvarteret Galten intill Mårtenstorget. Här föreslås ett höghus, en shopinggalleria och ett  
underjordiskt parkeringsgarage i två plan under torget. Vårfruskolans skolgård vill man minska och skolbarnen ska 
istället få vara på busstationens tak.

Höga hus på Västerbro. I planen för kv. Virket och Kugghjulet i den nya stadsdelen Västerbro anges 5-7 våningar för 
bebyggelsen. Bostadshus över 5 våningar ska undvikas. De medför försämrad kontakt mellan bostad och stadsrum. 
Byggnaden från 1957, ritad av arkitekten Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, måste bevaras.

Var med och förhindra detta!
Föreningen AFSL uppmanar lundaborna att protestera mot det hotande våldförandet av vår stad. AFSL uppmanar 
också de valda ombuden för Lunds invånare att besinna de uppdrag som de förvaltar från väljarna. Politikerna måste 
följa sina egna beslut i översiktsplaner, grönprogram, utbyggnadsprogram och verksamhetsplaner. Se vår hemsida: 
https://afsl.se

Lundabor – skicka era synpunkter till Lunds kommun (med angivande av dina kontaktuppgifter) till:  
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller under postadress Box 41, 221 00 Lund. Alternativt använd den tryckta texten på 
baksidan, som kan mejlas direkt till politikerna!

Den politiskt oberoende 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. E-postadress: info@afsl.se
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Stoppa kongressanläggningen  
i kv. Häradshövdingen!

Som röstberättigad i Lunds kommun vid nästa års allmänna val vill jag rikta följande  
uppmaning till ansvariga politiker i Lunds kommun:

•	 Sälj	inte	marken	i	kvarteret	Häradshövdingen	till	exploatören	Skanska.	Härigenom	 
 förhindras byggnationen av kongressanläggningen. Ingå inte ett samverkansavtal  
 med byggföretaget. Stationsområdets användning och utformning måste vara  
 klarlagt innan markområdet kan få ett planprogram. Markområdet måste hållas  
 tillgängligt för framtida förändringar av järnvägen vid Lund C.

•	 Förslagen	till	kongressanläggning	strider	mot	riksintresset	för	kulturmiljövärden.	 
 Skala, volymer och formspråk är helt främmande för platsen med dess historiskt  
 och arkitektoniskt viktiga byggnader, Klosterkyrkan och Tingshuset.

•	 Slå	vakt	om	Tingsrättsparken	och	bevara	den	som	ett	värdefullt	grönområde	bland	omgivande	bostadshus.	

•	 Stöd	inte	en	kongressanläggning	som	ska	konkurrera	med	de	möteslokaler,	som	är	på	gång	inom	Akademiska	 
 Föreningen/AF Borgen och kommunens eget Kulturhus (Stadshallen).

Mejla till politikerna både i Kommunstyrelsen och i Byggnadsnämnden!  
Be också dina vänner att höra av sig till politikerna! 
Partier som är emot Byggnadsnämndens förslag till inriktningsbeslut för kv. Häradshövdingen: Fi, FNL, MP, SD och V.

Ledamot i Kommunstyrelsen/
ledamot i Byggnadsnämnden Mejladress Telefon

Philip Sandberg (L) philip.sandberg@lund.se 046-359 50 00
Camilla Neptune (L) camilla.neptune@lund.se 0702-16 70 47
Christoffer Karlsson (L), BN christoffer.karlssson@lund.se 0701-46 89 19
Fredrik Ljunghill (M) fredrik.ljunghill@lund.se 046-359 50 00
Birger Swahn (M) birger.swahn@lund.se 046-359 50 00
Klas Svanberg (M), ordf. i BN klas.svanberg@lund.se 0708-56 50 31

Hedvig Åkesson (KD) hedvig.akesson@lund.se 046-359 50 00
Dimitrios Afentoulis (KD), BN dimitrios.afentoulis@lund.se 0736-37 57 37

Anders Almgren (S) anders.almgren@lund.se 0708-47 88 17
Fanny Johansson (S) fanny.johansson@lund.se 046-359 942 35                   
Björn Abelsson (S), 2:e vice ordf. i BN bjorn.abelson@lund.se 046-359 50 00
Daniel Fatemi (S), BN daniel.fatemimotlagh@lund.se 046-359 50 00
Margita Malmros (S), BN margita.malmros@lund.se

Inga-Kerstin Eriksson (C) inga-kerstin.eriksson@lund.se 0705-78 05 25
Per Johnsson (C), BN per.johnsson@lund.se 0703-90 70 93
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