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   STOPP * EXTRA * STOPP * EXTRA * STOPP * EXTRA * STOPP  
 
            Rädda Lund! Stoppa de brutala byggprojekten!  
 
Det är rubriken på det flygblad och protestbrev som AFSL går ut med inför Byggnads-
nämndens väntade inriktningsbeslut om kv. Häradshövdingen nu på tisdag 21 september.  
 
Den 12 våningar höga kontors- och kongressanläggningen i arkitektförslaget ”Hybrid” strider 
mot riksintresset för kulturmiljövården och ”slår ihjäl” Klosterkyrkan från 1300-talet och 
Gamla Tingshuset. Kommunen har inte kunnat visa på något behov av anläggningen, som 
också medför ekonomiska konsekvenser för kommunen som föreslås finansiera ett par hundra 
underjordiska parkeringsplatser.  
 
AFSL-styrelsen vill be medlemmarna om hjälp att protestera mot planerna för 
Häradshövdingen. Skicka flygbladet via mejl och be minst 3 personer i vänkretsen skriva på 
flygbladet med protestbrev på baksidan (flygbladet bifoga detta medlemsutskick). Hjälp att 
sprida flygbladet bland lundaborna, dela ut det på gator och torg i centrum och stoppa det i 
dina grannars brevlådor.  
AFSL med ARGT-gruppen finns på Mårtenstorget torsdag 16 sept kl 10-12 och samma tider 
fredag 17 och lördag 18 sept. Kontaktperson för flygbladen är Bodil Nielsen, tel. 070%69!69!
303.!
Kom och hämta flygbladen, stanna gärna en stund och hjälp till med att sprida budskapet! Vi 
behöver vara många fler som hjälps åt. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
!
 
 
Kära AFSL-medlemmar, 
 
För drygt ett år sedan, den 1 september 2020, bildades AFSL eller som akronymen ska 
uttydas: Aktionsgrupper För Samhällsbyggande i Lunds kommun. Styrelsen har fått en del 
synpunkter på namnet. Det kan vara svårt att komma ihåg vad det står för. Vi får återkomma 
till namnfrågan. Kanske kan våra medlemmar hjälpa oss med förslag till något kortare och 
mer slagkraftigt namn. En eventuell ändring måste i så fall beslutas genom en stadgeändring 
vid en föreningsstämma. Vårt årsmöte ska hållas i mars månad.    
 
En tillbakablick ger vid handen att AFSL haft framgång med att väcka opinion bland 
lundaborna, framför allt när det gäller förslaget till utformning av kv. Galten. Vi vet inte vad 
som händer just nu på Stadsbyggnadskontoret, där förslaget vilar efter en sällan skådad storm 
av protestbrev från upprörda lundabor, boende i och omkring kvarteret, bostadsrättsföreningar 
och AFSL-medlemmar.  
AFSL har nyligen skrivit till kommunen med ett förslag till planprogram för Galten, där våra 
medlemmar bidragit med synpunkter efter en intern remiss. AFSL kommer under hösten att 
presentera planförslaget tillsammans med några illustrationer till en alternativ utformning av 
kvarteret. 
 
AFSLs kritik har också bidragit till att Byggnadsnämnden stoppade förslaget till byggnation 
vid S:t Jörgens park. Vidare har föreningen yttrat sig till kommunen med väl genomarbetade 
kritiska synpunkter på förslag till detaljplaner för kv. Stormen och Molnet vid Klostergården, 
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Margretedal vid Södertull, kvarteren Kugghjulen och Virket på Västerbro och nu senast 
förslaget till en Samhällsvetarbyggnad i kv. Paradis. AFSL har framfört sina synpunkter på 
utformningen av Lund C och hur en underjordisk station med sex spår i en tunnel skulle 
kunna lösa trängselproblemen. Höjeådalen och Staffanstorps oblyga förslag att bygga 
bostäder på södra sidan av ån på jordbruksmark har lett till dialoger med andra engagerade 
föreningar i ambitionen att försöka ändra på Staffanstorps planer. 
 
AFSL har framfört kritiska synpunkter på sammansättningen av det av kommunen nyligen 
inrättade Skönhetsrådet. Föreningen har också påtalat behov av en förstärkning av den 
byggnadsantikvariska kompetensen i Lunds kommun som i jämförelse med andra kommuner 
är underbemannad.  
 
Om allt detta och mer därtill kan man läsa på AFSLs hemsida ( https://afsl.se ), 
som vuxit fram under året tack vara ideella insatser från teknologen Björn Linse i samarbete 
med föreningens info-grupp. 
 
Styrelsen kommer inom kort att inbjuda till ett medlemsmöte, som ger tillfälle till dialog 
kring föreningens arbete och hur vi bäst tillsammans kan arbeta för att bevara och utveckla 
Lunds stads- och kulturmiljöer med beaktande av stadens kärnvärden och riksintresset för 
kulturmiljövården. Det stundande valåret borde erbjuda möjligheter att få våra politiker att 
besinna de uppdrag som de fått av Lunds invånare. 
 
Till sist 
vill vi uppmuntra våra medlemmar att sprida information om AFSL och föreningens 
opinionsarbete vidare till vänner, kollegor och bekanta.  
Och till våra ”gamla” medlemmar: om du vill erhålla vårt medlemsbrev 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 
 
Styrelsen 
!


