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AFSL,                                                                                                         14 februari 2023 
Styrelsen                                                                                         
 
 
Verksamhetsberättelse för föreningen Aktionsgrupper För Samhälls-
byggnad i Lunds kommun, AFSL för år 2022. 
 
 
Föreningen bildades vid ett medlemsmöte i Lund den 1 september 2020 och antog namnet 
Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun, AFSL. Vid mötet beslutades stadgar 
för föreningen, som är en politiskt och ideologiskt obunden ideell förening, öppen för alla 
lundabor och andra med intresse för samhällsbyggnad i vid mening inom Lunds kommun och 
dess tätorter. Föreningen har under våren 2022 tillagt namnet Stadsmiljöföreningen och kallar 
sig fortsättningsvis Stadsmiljöföreningen AFSL. 
 
Val av styrelseledamöter 
Vid årsmötet den 10 mars 2022 valdes Anitha Bruun till styrelseledamot för två år och Ulla 
Knutsson för ett år. Till ny ordinarie styrelseledamot för två år valdes Oskar Syrén. Thomas 
Hellquist, Christer Hjort och Lennart Nord valdes för en tid av två år.  
Enligt stadgarna konstituerar styrelsen sig själv. Vid det efterföljande konstituerande 
styrelsemötet utsågs Thomas Hellquist till föreningens ordförande, Lennart Nord till vice 
ordförande, Anitha Bruun till kassör, Christer Hjort som sekreterare samt Ulla Knutsson och 
Oskar Syrén till styrelseledamöter. 
Styrelsen har beslutat att adjungera Eva Björn, Bodil Nielsen och Elisabeth Dahlholm till 
styrelsearbetet. 
Till revisor utsåg årsmötet Carl-Gustaf Jönsson med Ann Idstein som revisorssuppleant. 
Medlemsmötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 100 kr avseende kalenderåret 2022. 
 
Tema- och aktionsgrupper 
Enligt stadgarna sker det praktiska arbetet i tema- resp aktionsgrupper. Styrelsen beslutar på 
förslag om vilka teman/aktioner, som AFSL ska arbeta med, och utser 
ansvariga/sammankallande för gruppernas arbete. 
På grund av restriktionerna under pandemin har föreningen, med ett par undantag, inte kunnat 
kalla intresserade till arbete i tilltänkta grupper. Dock har en Stationsgrupp varit verksam och 
framfört synpunkter från AFSL till Lunds kommun och Trafikverket.  
Vidare bildades hösten 2021, på initiativ av föreningens vice ordförande, en studiegrupp för 
att sätta sig in i frågor rörande planprocesser och lagstiftning, främst PBL och 
Miljölagstiftning. Den blev till "ÖP-gruppen" som ägnat snart ett år till att försöka SBKs 
arbete med en ny översiktsplan för Lunds kommun. Det är i skrivande stund oklart 
beträffande förutsättningarna för kommunen fortsatta arbete. 
Under 2022 har en Stadskärnegrupp bildats inom AFSL, som har upprättat Tolv punkter för 
hållbart byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning. De tolv punkterna utvecklas 
och presenteras i en 2-sidig informationsfolder, som aktivt har spridits i samband med 
föreningens aktiviteter. 
Aktionsgruppen Låga Lund är en nybildad arbetsgrupp inom AFSL, som vill att nya hus i 
stadskärnan ska byggas i en harmonisk och mänskliga skala dvs att husen ska vara låga 
mellan 2-4 (5) våningar och utformas med respekt för gaturum och kvartersmönster i det 
medeltida gatunätet. Miljövärden ska värnas, vårda och stärkas. Genom AFSL har gruppen t 
ex fört fram kritiska synpunkter till byggnadsnämnden på förslaget till ny gestaltning med 
stora byggvolymer i kv. Färgaren (fd Åhlenhuset) vid Stora Södergatan i centrala Lund. 
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AFSL har på inbjudan av Arbetsgruppen Bevara Källby Natur haft en första diskussion om ett 
ev. samarbete kring denna arbetsgrupps intresseområden. AFSL överväger att tillsammans 
den nämnda arbetsgruppen försöka påverka programskrivandet för ”idrottsstråket”. 
 
Föreningen har bildat Face-bookgrupper för AFSL. Vidare har föreningen fortsatt arbetet med 
att bygga upp en hemsida med adress: https://afsl.se   Kontaktadress är: info@afsl.se 
 
Valdebatt 
”Hur vill vi bygga vårt Lund?” var rubriken för den valdebatt som AFSL inbjöd lundaborna 
till den 29 augusti i Pingstkyrkans lokaler i Lund. Ett välbesatt auditorium fick lyssna till en 
debatt mellan partiernas företrädare med föreningens ordförande Thomas Hellquist som 
moderator. Medverkande var Per Johnsson (C); Börje Hed (FNL); Sofia Hallonqvist (KD); 
Cecilia Barnes (L); Axel Hallberg (MP); Rasmus Törnblom (M); Björn Abelson (S); Victoria 
Törnblom (SD); Ann Schlyter (V). Diskussionen varvades med frågor från publiken. Hela 
debatten spelades in och finns tillgänglig på Youtube under adress: 
https://www.youtube.com/channel/UCMQCUKR-Uer3Y_Ace1UjQPg 
 
Seminarier på Lunds Stadsbibliotek 
AFSL inbjöd till ett andra seminarium i serien ”Hur bygger vi detta Lund?” i Atriumgården 
på Stadsbiblioteket tisdagen den 1 mars. Kvällen, med underrubriken ”Stadens DNA”, 
inleddes med att föreningens ordförande Thomas Hellquist presenterade AFSLs förslag till 
”12-punktsprogram för hållbart byggande i Lunds stadskärna och dess nära omgivning”.  
Gästföreläsare på temat Stadens DNA var arkitekt Håkan Cullberg, Varberg. Ett panelsamtal, 
som också fångade upp frågor från publiken, avslutade programmet. I panelen medverkade 
Tomas Tägil, lektor vid Arkitektskolan LTH, Lundakonstnären Olle Dahl, arkitekt Håkan 
Cullberg och arkitekturprofessor em. Thomas Hellquist.  
Nästa arkitektursamtal den 18 oktober handlade om Lunds nya översiktsplan med dess 
framtidsperspektiv fram till år 2050. Medverkande var sakkunniga som bistår AFSLs 
temagrupp för översiktsplaneringen. Mårten Dunér, fd Boverket och Mark- och 
miljödomstolen; Anders Larsson, SLU och Lunds klimatpolitiska råd; Ann-Sofie Högberg,  
landskapsarkitekt, Svenska Landskap AB och fd Sveriges arkitekters akademi för 
landskapsarkitekter; Sven-Allan Bjerkemo, trafikexpert och Lennart Nord, fd planchef och 
vice ordf. AFSL. 
Gammalt/Nytt i föreläsningsserien Hur bygger vi vårt Lund? den 15 november tog 
stadsmiljöföreningen AFSL upp behovet av antikvarisk kunskap i planeringen av vår byggda 
miljö.  
Hur kan gammal och ny byggnadskultur förenas? Vilken sorts hänsyn ska tas till äldre 
bebyggelse? Vad är stadsantikvariens roll i planeringsprocessen? Hur fungerar Lunds 
bevaringsprogram som verktyg för stadsplaneringen? är frågor som ställdes och 
kommenterades av: Henrik Borg, vik museichef Regionmuseet i Skåne, f d stadsantikvarie i 
Lund; Frida Johansson, bitr stadsantikvarie i Helsingborg; Karl Ekberg, stadsantikvarie i 
Ystad. De tre kortföreläsningarna och ett panelsamtal följdes av möjlighet för publiken att 
ställa frågor.  
 
Information och debatt 
AFSL har under året skickat ut flera pressmeddelanden. Debattartiklar, författade av 
styrelsemedlemmar, har skickats till dagspressen och webbtidningar. 
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AFSL har avgivit följande skrivelser: 
*Förvaltningsrätten i Malmö Laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen av 
Byggnadsnämndens i Lunds kommun beslut att anta detaljplan Virket 6 och del av Virket 1 - 
PÄ 16/2018 220222. 
* Mark- och miljödomstolen, Växjö. Överklagande enligt PBL 13 kap 2a§ av 
*Byggnadsnämnden i Lunds kommun beslut att anta detaljplan Virket 6 och del av Virket 1 
PÄ 16/2018. Datum 220223. 
*Kammarrätten i Göteborg Förvaltningsrättens dom 220325 FR 1950-22 överklagas härmed 
220414 
*Högsta förvaltningsdomstolen Härmed överklagar vi Kammarrättens i Göteborg avvisande i 
mål nr 2055-22 av Förvaltningsrättens i Malmö beslut i mål nr 1950-22  220531 
*Mark- och miljööverdomstolen Vi överklagar Mark- och miljödomstolens, Växjö avvisning i 
mål nr P 2224-22,  220616 
* Yttrande över samrådshandling PÄ22/2019. Förslag till detaljplan för Värmeväxlaren 3 
m.fl. i Lund. Datum 220331. 
* DOM 220411. Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt. Frågan om överklagande har 
kommit in i rätt tid. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
* Skrivelse till Lunds universitet ang. Petriplatsen. Datum 220418. 
* Överklagande till Mark- och miljödomstolen att anta detaljplan för del av kv Pardis 51 i 
Lund (Dnr BN 2022/0206). Datum 221020. 
* Överklagande till Mark- och miljödomstolen i Växjö. PÄ 09/2019. Detaljplan för Stormen 1 
och Molnet 2 m.fl. i Lund. Dnr BN 2022/0215. Våra yttranden: samråd 201222; granskning 
211007. 
* Yttrande över samrådshandling PÄ22/2019. Förslag till detaljplan för Värmeväxlarwn 3 
m.fl. i Lund. Datum 220331. 
* DOM 220411. Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt. Frågan om överklagande har 
kommit in i rätt tid. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
* Skrivelse till Lunds universitet ang. Petriplatsen. Datum 220418. 
* Överklagande till Mark- och miljödomstolen att anta detaljplan för del av kv Pardis 51 i 
Lund (Dnr BN 2022/0206). Datum 221020. 
* Överklagande till Mark- och miljödomstolen i Växjö. PÄ 09/2019. Detaljplan för Stormen 1 
och Molnet 2 m.fl. i Lund. Dnr BN 2022/0215. Våra yttranden: samråd 201222; granskning 
211007. 
 
* Skrivelse 220420 ang. Västerbroplaneringen till politiker i KF, KS och BN. 
 *Samrådsyttrande över Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Patentkvarteren) 220131 
*Till Byggnadsnämndens och kommunstyrelsens ledamöter Beträffande en detaljplan som 
gått för långt, kv Stormen 1 och Molnet 2 m fl, inför sammanträdet i BN 17 nov, punkt 
10.  221115 
*Mark-&miljödomstolen vid Växjö tingsrätt  överklagande PÄ 09/2019 Detaljplan för 
Stormen 1 och Molnet 2 m.fl. i Lund. Dnr BN 2022/0215  221219 
*Granskningsyttrande Detaljplan för kvarteret Margretedal i Lund, Lunds kommun, PÄ 
14/2016a  220616 L Nord 
*AFSL Granskningsyttrande Detaljplan för kvarteret Margretedal i Lund. 
*Kort yttrande 220615 gällande Planbesked för detaljplan kv Färgaren 25   
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Våra medlemmar 
Föreningen hade 139 medlemmar per den 31 december 2022. AFSL har under 2021 skickat ut 
sex medlemsbrev. Ett antal medlemmar och utomstående har givit ekonomiskt stöd till 
föreningen och dess verksamhet. 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 30 styrelsemöten, som dokumenterats i ett protokoll (konstituerande 
styrelsemöte 10/3) samt minnesanteckningar. 
 
Jul- och nyårshälsning 
Styrelsen skickade dagarna före jul en jul- och nyårshälsning till politikerna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, valda tjänstepersoner i 
kommunen samt till pressen och de lokala partierna i Lund. Jul- och nyårshälsningen har 
Illustrerats av Thomas Hellquist. 
 

 
              Julhälsning från Stadsmiljöföreningen AFSL  
 
 
Summering av årets verksamhet 
Enligt styrelsens uppfattning har Stadsmiljöföreningen AFSL nu etablerat sig som en seriös 
aktör när det gäller samhällsbyggandet i Lund. Som framgår av verksamhetsberättelsen har 
AFSL kritiskt granskat och yttrat sig över byggnadsnämndens förslag till detaljplaner och i 
förekommande fall besvärat sig till överordnade instanser vad gäller planernas innehåll, men 
också de formella fel som föreningen ansett vidlåta förslagen. 
AFSLs initiativ i samarbete Stadsbiblioteket till offentliga arkitektursamtal om hur vi bygger 
detta Lund har mött ett stort publikt intresse liksom den offentliga valdebatt som föreningen 
inbjöd till i augusti. Företrädare för Lunds politiska partier medverkade inför ett välbesatt 
Auditorium i Pingstkyrkans lokaler. 
AFSLs kritiska granskningar och debatter har dock i begränsat omfattning avspeglat sig i 
pressens bevakning av dessa frågor med undantag för någon pressträff och en offentlig 
manifestation. 
Föreningens ekonomi, vars huvudsakliga intäkt härrör från medlemsavgifter, begränsar 
verksamheten. Utgifter för lokalhyra, trycksaker och omkostnader i samband med 
gästföreläsningar utgör de större utgiftsposterna. Tack vare bidrag från en stiftelse och stöd 
från medlemmar och enskilda lundabor har föreningen hittills fått räkenskaperna att gå ihop. 
AFSL undersöker för närvarande möjligheterna till bidrag för verksamheten från kommunen. 


