1
2016-03-04

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
Årsmötet hölls 18 mars 2015 med 19 närvarande medlemmar.
Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordförande
Ledamot
””””Suppleant
”””””-

(vald för 1 år)
(vald 2015 för 2 år)
””(vald för 1 år, fyllnadsval)
(vald 2014 för 2 år)
(vald för 1 år)
”””””-

Per Blomberg
Ingela Björck
Leif Runeson
Cecilia Wide
Johan Kerttu
Tomas Björnsson
Margit Anderberg
David Gustavsson
Finn Landegren
Jacob Levallius
Anders Lindholm
Mirja Ullvig

Styrelsen utsåg inom sig Tomas Björnsson till vice ordförande, Ingela Björck till
sekreterare, Johan Kerttu till webbredaktör, Margit Anderberg till kassör, Anders
Lindholm till studieansvarig samt Finn Landegren och Mirja Ullvig till medlemsvälkomnare. Jacob Levallius avgick kort efter årsmötet och platsen har därefter varit
vakant.
Lunds Fältbiologer har inte haft någon representant i styrelsen under året.
Revisor
(vald för 1 år)
””Revisorssuppleant (för 1 år)
”-

Kolbrún Árnadóttir
Gösta Regnéll
Lars Magnusson
Ingrid Sandberg

Valberedning inför årsmötet 2015 var David Gustavsson, Jacquette Lyttkens Lindén,
Marie Sager och Johanna Wittenmark. Vid årsmötet omvaldes Jacquette Lyttkens
Lindén och Marie Sager, och valberedningen har därefter kompletterats med ytterligare
en ledamot, Bengt Jürs.
Medlemmar
Under 2015 hade LNF 3988 medlemmar i 2341 hushåll, jämfört med 4034 medlemmar
i 2383 hushåll under 2014.
Representation
Naturskyddsföreningens rikskonferens ägde rum i Åre 23–24 maj. Den här gången
deltog ingen från LNF.
Vid Naturskyddsföreningens höstkonferens i Stockholm 2–3 oktober deltog Margit
Anderberg.
________________________________________________________________________________________
Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 LUND
E-post: lund@naturskyddsforeningen.se
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Naturskyddsföreningen i Skåne höll länsstämma i Trelleborg 25 april. Margit
Anderberg, Linda Birkedal och Tomas Björnsson var ombud för LNF. Margit
Anderberg valdes till ny ordförande i kretsrådet efter Tomas Björnsson, som lämnade
detta uppdrag. Vid höstens kretsråd 8 november i Hässleholm deltog förutom Margit
även Cecilia Wide.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden och ett visionsmöte.
Webbsidan och Facebook
LNF har en webbsida lund.naturskyddsforeningen.se där vi lägger ut vårt program, våra
skrivelser och information från arbetsgrupperna, med mera. På Facebook-sidan aviserar
vi kommande arrangemang och länkar ibland till annan information som kan vara
intresse för natur- och miljöintresserade.
Skrivelser och yttranden
LNF har avgett yttranden till Lunds kommun i ett antal ärenden och dessutom lämnat
samråd i ärenden om Kävlingeån. Skrivelserna finns att läsa på föreningens webbsida.












Samråd enligt 6 kap miljöbalken avseende bortledande av vatten för turbindrift i
Kävlingeån, Bösmöllan 1:1
Samråd enligt 6 kap miljöbalken avseende bortledande av vatten för turbindrift i
Kävlingeån, Mellanmöllan 1:1
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl.
Detaljplan för Dalby 36:2 i Dalby, Galgabacken
Ramprogram för Lund C
Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m.fl. (Science Village)
Förslag att Bangatan och del av Sankt Petri kyrkogata ska vara bussgata
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd
Detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl. (Hasslanda III)
Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m.fl. (Kunskapsparken)
Avfallsplan för Lunds kommun 2016–2020

Vi skrev ett inlägg på Sydsvenskans debattsida 12 mars med rubriken Ekologiskt
jordbruk minskar riskerna för grundvattnet.
Arbetsgrupper
Gruppen för biologisk mångfald ordnade förslåtter i Sularpskärret i juni. Huvudslåttern
i augusti tar numera kommunen hand om, eftersom det inte gått att få tillfredsställande
resultat med de frivilliga krafter som LNF kan uppbåda. Arbetsvilliga medlemmar
kunde i stället delta i röjningen av Kaninlandet i juni.
Cykelgruppen planerade och genomförde cykeldagen på Stortorget 18 april. Gruppen
arbetar med att inventera de stora cykelstråken med avsikt att lämna skrivelse till
kommunen.
Handla miljövänligt-gruppen ordnade en klädbytardag i april. Under hösten har
gruppen saknat ledare och varit vilande.
Plangruppen har förberett LNF:s yttranden i plan- och trafikfrågor.
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Klimatgruppen fick en liten nystart med David Gustavsson som ny ledare. Tre
gruppmöten hölls under hösten. Gruppen deltog aktivt i planeringen och genomförandet
av klimatstafetten Run for Your Life.
Samarbeten
LNF har haft fortsatt gott samarbete med olika enheter i Lunds kommun liksom med
vår studieorganisation Studiefrämjandet. Vi har också haft flera samarrangemang med
Naturum Skrylle.
Forskare från universitetet har välvilligt ställt upp vid flera arrangemang.
LNF arrangerade tillsammans med Omställningsnätverket och Studiefrämjandet en
grundkurs i omställning 14-15 mars med 22 deltagare. Kursen finansierades till stor del
av Lunds kommuns miljöanslag.
Det är en stor tillgång för LNF att Naturskyddsföreningen i Skåne upplåter sin
kanslilokal för våra möten och aktiviteter. LNF stöder Storkprojektet, som är ett
samarbete mellan Skånes Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Skåne,
genom att vara fadder för en stork. Vi samarbetar regelbundet med andra kretsar inom
Naturskyddsföreningen.
Klädbytardagen i april genomfördes med hjälp av Lunds domkyrkoförsamling, som
ställde Domkyrkoforum till förfogande, och volontärer från Svalorna och tre
studentnationer.
Lundadelen av klimatstafetten Run for Your Life genomfördes tillsammans med Lunds
Teaterförening, Lunds kommun och Fältbiologerna.
LNF får också stöd av många andra som bidrar på olika sätt, till exempel Kulturen, som
låter oss delta i julstöket, och företag som annonserar i vårt medlemsblad.
Föreningsaktiviteter
Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört cirka 40 utåtriktade
programaktiviteter av olika slag.
Under våren genomfördes nio utomhusaktiviteter och det blev sex under hösten. Det
största arrangemanget var som vanligt Naturnatten 5 juni, då över 100 personer kom till
Krankesjön. Andra återkommande arrangemang är förslåtter i Sularpskärret och röjning
i Kaninlandet utanför Torna Hällestad, som genomfördes i juni, och nyårsvandring med
fågelspaning längs reningsverksdammarna.
Liksom tidigare år ordnades fyra föreläsningar i Stadshallen i mars i samarbete med
bland andra Lunds kommun, och genom samarbete med Lunds stadsbibliotek har inte
mindre än tio föreläsningar ägt rum i atriumgården. Vi har också haft två föreläsningar
på biblioteket i Genarp.
Ett ovanligt inslag i LNFs program var en konsert i Allhelgonakyrkan i januari. Musik
med fågeltema framfördes på orgel och datorer.
Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren.
LNF deltog liksom förra året i Kulturens julstök 28–29 november.
I början av februari respektive september ordnades ett startmöte för att engagera
medlemmar som vill veta mer om LNFs verksamhet.
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Inför klimattoppmötet i Paris tog Riksteatern initiativ till Run for Your Life, en stafett
som gick från Kiruna till Paris. LNF deltog i den del som gick genom Lund 20
november.
Delar av LNF-styrelsen träffade företrädare för energibolaget Kraftringen i oktober,
och därefter deltog Mirja Ullvig från LNF i en intressentdialog med Kraftringen.
För styrelsen för Lunds Naturskyddsförening
Per Blomberg
Ordförande

