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Kära AFSL-medlemmar,  

För ett par veckor sedan skickade vi en inbjudan/kallelse till föreningens 
årsmöte torsdagen den 10 mars kl 18.00 i IOGTs lokaler, Bantorget 5 i Lund. 

Till detta medlemsbrev bifogas nu föreningens verksamhetsberättelse för år 
2021. Vidare medföljer AFSLs förslag till ”12-punktsprogram för hållbart 
byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning”. Styrelsen välkomnar 
medlemmarnas synpunkter på förslaget, antingen skriftligen före årsmötet till 
adress info@afsl.se eller muntligen vid det medlemsmöte som följer i direkt 
anslutning till årsmötet (i pausen serveras kaffe/thé med tilltugg). Föreningens 
ordförande Thomas Hellquist kommer inledningsvis vid medlemsmötet att 
presentera 12-punktsprogrammet. 

Vid medlemsmötet kommer styrelsen också efterlysa medlemmarnas synpunkter 
inför det arbete med en ny Översiktsplan som Lunds kommun inlett. Kommunen 
har skickat ut fyra enkätfrågor, som man vill ha lundabornas synpunkter på. 
AFSL-styrelsen ska förbereda ett svar till den 31 mars. Se vidare: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b34635ad-e8c4-4038-81d8-
aeb0879bb80f?displayId=Swe2458216&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR3L8dVdK_3EI0f7opeRY
PGoOTjMyH9pzeDvkMMCYOAhQI8bMVUq2vb9bME&fbclid=IwAR2E4zwIM_bS_-
amvPFvT77pXgTJHTF_CLrL6eM2-iDssa-RXQmofdXu4Wo 

Slutligen vill styrelsen som en punkt på dagordningen för medlemsmötet 
diskutera ett förslag till tilläggsnamn till vår akronym AFSL (Aktionsgrupper 
För Samhällsbyggnad i Lunds kommun). Tilläggsnamnet föreslås bli 
Stadsmiljöföreningen AFSL. Detta ger, menar styreslene den större tydlighet i 
kommunikationen med lundaborna och i kontakterna med olika myndigheter. 
Lagstiftningen enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken ger också 
erkända miljöföreningar rätt att föra talan. 

Medlemsavgiften. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 100 kr för år 
2022. Beloppet inbetalas till föreningens bankgiro 5568-0029 eller till Swish- 
nummer 123 649 95 37.  



Slutligen vill vi påminna om vårt seminarium på Lunds Stadsbibliotek 
tisdag 1 mars kl 18: 

AFSL (Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun) inbjuder i 
samarbete med Lunds Stadsbibliotek till ett andra seminarium i serien ”Hur 
bygger vi detta Lund?”. Seminariet, som har underrubriken ”Stadens DNA”, 
äger rum i Auditoriet på Stadsbiblioteket tisdag 1 mars kl 18-19-30.  

Kvällen inleds med att föreningens ordförande, arkitektprofessor em. Thomas 
Hellquist presenterar AFSLs förslag till ”12-punktsprogram för hållbart 
byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning”.  

Gästföreläsare på temat Stadens DNA är arkitekt Håkan Cullberg, Varberg. Ett 
panelsamtal, som också fångar upp frågor från publiken, avslutar programmet. I 
panelen medverkar Tomas Tägil, lektor vid Arkitektskolan LTH, 
Lundakonstnären Olle Dahl, arkitekt Håkan Cullberg och arkitektprofessor em. 
Thomas Hellquist.  

Det finns sittplatser för 80 åhörare i Auditoriet. Kom gärna i god tid! 
Välkommen! 
Styrelsen  

AFSLs hemsida har adress: https://afsl.se  

Du når oss under e-postadress: info@afsl.se  

 
 

 

 


