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Hej och välkommen till Lunds Naturskyddsförening! 
 
Vad roligt att du bestämt dig för att vara medlem hos oss. Du behövs!  
 
Vi i LNF känner stort engagemang för människorna, naturen och den miljö vi lever i. Vi arbetar 
därför med att öka medvetandet om ett antal miljöfrågor och deras inverkan på samhället nu 
och för kommande generationer. Vi ordnar föreläsningar, utflykter och exkursioner, samtal om 
miljön, vi deltar i manifestationer och vi påverkar myndigheter och politiker genom skrivelser 
och remissyttranden. Värnandet av naturen slår igenom i alla våra aktiviteter.  
För mer information, se vår hemsida: http://lund.naturskyddsforeningen.se  
 
Under hösten har vi planerat in flera spännande aktiviteter. Aktiviteterna passar både unga och 
äldre och det krävs inga förkunskaper att vara med. Det kostar inget att delta (om det inte anges 
särskilt). LNF:s arrangemang är öppna för alla så känner du någon som är inte är medlem i LNF 
men ändå vill följa med på någon av våra aktiviteter är de varmt välkomna.  
 
Inom LNF finns det även ett antal grupper som arbetar med olika hjärtefrågor. Är det någon av 
dessa du brinner lite extra för? Då är det bara att höra av dig antingen till oss medlemsansvariga 
eller till den som ansvarar för gruppen. Vi behöver alltid fler som engagerar sig och som vill 
kämpa lite extra för vår natur och miljö. 
 
Har du några frågor eller vill dela med dig av något du funderat på så är du varmt välkommen att 
höra av dig till oss medlemsansvariga på lund@naturskyddsforeningen.se 
 
Vi hoppas att du ska trivas som LNF-medlem och ser fram emot att träffa dig på våra aktiviteter! 
 
 

Bästa hälsningar från Mirja Ullvig och Finn Landegren  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Just nu arbetar vi med programmet för höstens aktiviteter så håll utkik på vår hemsida! Det 
tryckta programmet skickas ut till alla våra medlemmar under sista veckan i augusti. 
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Cykeldagen i april 

Sularpskärret i juni 

Våra grupper: 
  
Cykelgruppen 
Cykelgruppen tycker det är viktigt att cykla mera, inte bara 
till arbetet. Vi vill få ut fler människor på cykeln i alla 
situationer, även ut i naturen, till affären och på semestern. 
Gruppen arrangerar minst en cykeldag varje år och arbetar 
med att påverka kommunen att prioritera cyklister och 
fotgängare framför bilister. Kontaktperson 
Tomas Björnsson, tfn 046 138158. För mer information: 
http://lund.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/cykling/ 

 
 
Plangruppen 
LNF bevakar aktivt plan- och trafikfrågor i Lunds kommun och skriver yttranden över de detaljplaner 
som är av särskild betydelse för miljön. Vi vill förtäta staden varsamt utan att parker och 
grönområden exploateras, och vi vill behålla den goda åkerjorden för framtida livsmedelsproduktion. 
Trafikfrågorna är högaktuella. LNF vill att mobiliteten för alla ska underlättas genom att 
kollektivtrafik, cyklister och gående får mer utrymme på privatbilismens bekostnad.  
Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 046 184140. 
För mer information: http://lund.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/trafik-och-infrastruktur/ 
 
 
Gruppen för biologisk mångfald. 
Biologisk mångfald innebär variation bland alla slags 
organismer och naturtyper. Gruppen arbetar på olika sätt. 
Varje år ordnas slåtter i Sularpskärret öster om Lund för att 
gynna den unika floran. Kaninlandet vid Torna Hällestad är 
ett område med sandmark, viktig för insekter som vildbin 
och flora och där röjer vi för att hålla det öppet. Gruppen 
svarar på remisser och ger vår synpunkt på naturvårdsfrågor 
i kommunen. Kontaktperson Cecilia Wide, tfn 046 138316. 
För mer information: http://lund.naturskyddsforeningen.se/ 
verksamhet/biologisk-mangfald/ 
 
 
Handla miljövänligt-gruppen 
Som konsumenter har vi makt - makt att välja miljövänligt och 
klimatsmart när vi handlar. Vi ordnar klädbytardag på våren 
och Miljövänliga veckan på hösten. Vi vill visa vilken mat som 
är god och klimatsmart, och var man kan handla den. Hjälp till 
att leta fram goda exempel i Lunds butiker och göra en 
översikt! Kontaktperson Jonna Ganslandt,  
mail: jonnagb@hotmail.com. För mer information: 
http://lund.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/handla-
miljovanligt/ 

Klädbytardagen i april 
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