
AFSL,	Aktionsgrupper	För	Samhällsbyggnad	
i	Lunds	kommun	
																																															
	 	 MEDLEMSBREV 4 november 2021	
 
Inbjudan till AFSL-medlemmar och intresserade av Lunds stadsbyggnad och kulturmiljö  
 
Styrelsen inbjuder härmed till ett medlemsmöte torsdag 11 november kl 18.00 i IOGTs lokaler på 
Bantorget 5 i Lund. Vid vårt förra välbesökta medlemsmöte den 14 oktober framkom önskemål om ett 
nytt möte med tillfälle att diskutera föreningens framtida verksamhet. 
 
Programmet ser i korthet ut som följer: 
 

• Utkast till ”Hållbar strategi för Lunds stadskärna och dess nära omgivning” (Thomas 
Hellquist). Utkastet bifogas detta medlemsbrev samtidigt som vi inbjuder medlemmarna att ge 
sina synpunkter vid medlemsmötet eller skriftligen till: info@afsl.se senast fredag 19 
november. 
 

• Ett medlemsförslag har kommit in till AFSL om att arrangera ett par-tre info-träffar om 
planeringsprocesserna inom Lunds stadsbyggnadsprogram. Efter att styrelsen på 
medlemsmötet skaffat sig en uppfattning av intresset för att delta inbjuds till en första info-
träff nu i höst. Våra medlemmar inbjuds att medverka i uppläggningen av träffarna 
(kostnadsfria) och vi inventerar intresset för att få veta mer om hur processer och juridiken ser 
ut när gäller planprogram, detaljplaner, samrådsförfarande, markanvisningsavtal, vilka som får 
överklaga mm.  

 
• Ordet är fritt – mötesdeltagarna formar själva programmet genom att ta upp de frågor 

som man vill diskutera. Fortsatta samtal om bl a följande:  
AFSLs inriktning, förmåga, förväntningar. Vilka mötesformer vill medlemmarna ha? Ska 
AFSL arbeta med temagrupper t ex kring stadskärnan, kulturvärden, värna Riksintresset, 
förtätandet, grönprogram? Vilka vill arbeta med informationsarbetet? 

 
Bjud gärna med en intresserad vän eller kollega till vårt möte. Kaffe/thé med tilltugg står framme. 
Mejla gärna en föranmälan till oss senast onsdag 10 november. 
 
OBS. Rörelsehindrade kan nå lokalen genom den bakre ingången till IOGT. Ring Bodil Nielsen, tel 
070-696 93 03 vid ankomsten, så lotsar hon vidare. 
 
Vi bifogar också inbjudan med program till det offentliga möte som AFSL arrangerar i samarbete med 
Stadsbiblioteket måndagen den 22 november kl 18 i bibliotekets atrium. 
 
Välkommen! 
 
Styrelsen 
 
AFSLs hemsida: https://afsl.se 
E-postadress: info@afsl.se 
Vi finns även på facebook 


