1
2018-03-12

1 (4)

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Årsstämman hölls 21 mars 2017 med 28 närvarande medlemmar.
Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordförande

(vald för 1 år)

Tomas Björnsson

Ledamot

(vald 2017 för 2 år)

Ingela Björck

”-

”-

Leif Runeson

”-

”-

Cecilia Wide

”-

(vald 2017 för 1 år)

Staffan Nilsson

”-

(vald 2016 för 2 år)

David Gustavsson

”-

”-

Johan Kerttu

Suppleant

(vald för 1 år)

Margit Anderberg

”-

”-

Jamil Khan

”-

”-

Per Blomberg

”-

”-

Björn Jensen

”-

”-

(vakant)

Styrelsen utsåg inom sig Johan Kerttu till vice ordförande och webbredaktör, Ingela
Björck till sekreterare, medlemsansvarig och informationsansvarig, Leif Runeson till
vice sekreterare, Margit Anderberg till kassör och medlemsansvarig, Tomas Björnsson
till arkivvårdare, postmottagare och programansvarig för höstens program, samt David
Gustavsson till extern kontaktuppföljare.
Lunds Fältbiologer har inte haft någon representant i styrelsen under året.
Revisor

(vald för 1 år)

Kolbrún Árnadóttir

”-

”-

Gösta Regnéll

Revisorssuppleant

(vald för 1 år)

Lars Magnusson

”-

Ingrid Sandberg

Valberedning inför årsmötet 2017 var Marianne Steneroth Sillén, sammankallande,
Jacquette Lyttkens Lindén och Bengt Jürs. Vid årsmötet omvaldes Jacquette Lyttkens
Lindén och Marianne Steneroth Sillén, sammankallande. Styrelsen fick i uppdrag att
komplettera valberedningen med ytterligare en medlem.
Medlemmar
Under 2017 hade LNF 4032 medlemmar i 2286 hushåll, jämfört med 3952 medlemmar i
2318 hushåll under 2016.

Post: Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund
E-post: lund@naturskyddsforeningen.se
Webb: http://lund.naturskyddsforeningen.se Facebook: lundsnaturskyddsforening
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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden och ett visionsmöte under 2017.
Representation
Naturskyddsföreningen höll rikskonferens i Skövde 12–14 maj då Tomas Björnsson och
Margit Anderberg representerade LNF. Naturskyddsföreningen i Skåne höll länsstämma
i Osby 25 mars. Margit Anderberg, Tomas Björnsson, Leif Runeson, Marianne Sillén och
Cecilia Wide var ombud för LNF. Vid höstens kretsråd 12 november deltog Margit och
Tomas.
Riksföreningen har haft ett möte i Halmstad om förslaget till ny framtidsstrategi. Margit
och Tomas deltog.
LNF har träffat Tekniska Förvaltningen i en diskussion om en ny cykelstrategi för Lund.
Tomas har deltagit i ett möte i Tenhult med andra kretsar i föreningen för att diskutera
riksföreningens yttrande över den nationella transportplanen. Mötet ledde till att LNF
avgav ett eget yttrande och att riksföreningen gick på mötets linje i frågan om
utbyggnad av nya stambanor.
Tomas har deltagit som talare på Skånskt Cykelforum i Helsingborg (arrangerat av
Region Skåne) med representanter för många skånska kommuner.
Tomas har medverkat i en diskussionspanel i samband med en välbesökt premiär på Al
Gores film en obekväm uppföljare.
LNF har deltagit i muntlig syn om miljöpåverkan på Natura-2000-området Måryd.
Kommunikation med medlemmar och allmänheten
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. Några gånger om året skickas också e-post till
medlemmarna med information om vad som är på gång. En gång per månad skickas
också ett välkomstbrev med e-post till nya medlemmar.

Arbetsgrupper
Gruppen för biologisk mångfald ordnade förslåtter i Sularpskärret i juni för sista gången.
Kommunen hyr numera in professionell hjälp till all slåtter, vilket ger ett betydligt bättre
resultat än vad LNF kan uppnå med några få medlemmar under några timmar. Gruppen
har också engagerat sig mot den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden
vilken orsakas av stenbrottsverksamheterna vid Skrylle och öster om Dalby, se våra
skrivelser.
Cykelgruppen planerade och genomförde cykeldagen på Stortorget i april. Det var ett
samarbete med Tekniska förvaltningen. Cykeldagen 2017 ingick också i
Hållbarhetsveckan. Gruppen har under hösten arbetat med att undersöka
trafiksituationen runt Lunds skolor.
Lagom till sommaren kom LNF:s nya cykelkarta över lundatrakten ut. Den visar
lundatrakten ur cyklistens perspektiv och den visar förutom cykelbanor även hur
trafikerad en väg är Föreningen har inledningsvis finansierat tryckningen av kartan och
hoppas kunna ordna externa medel till en ny upplaga.
Handla miljövänligt-gruppen ordnade en utställning om miljömärkta hygienprodukter i
Klostergårdens bibliotek under vecka 40. Då arrangerades också en workshop i
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Stadsbiblioteket om hur man själv kan tillverka hudprodukter. Klädbytardagen 1 april
ordnades i Domkyrkoforum men blev inte särskilt välbesökt.
Plangruppen har förberett LNF:s yttranden i infrastrukturfrågor. Det har bland annat
handlat om Lunds kommuns översiktsplan och några detaljplaner, trafikplatserna Idéon
och Lund Södra, snabbcykelstråket mellan Lund och Malmö (se nedan).
Forskningsanläggningen ESS byggs nu i nordöstra Lund, och LNF håller ögonen på hur
säkerheten vid anläggningen hanteras. LNF skrev i slutet av december 2016 till
Strålskyddsmyndigheten och påpekade att ESS inte har visat att någon kan ta hand om
det radioaktiva avfallet på ett säkert sätt. ESS har slutit avtal med Svensk
Kärnbränslehantering om detta, men avtalet är delvis sekretessbelagt. LNF överklagade
sekretessbeslutet till Kammarrätten men fick avslag. LNF skrev också till regeringen
och begärde att en lokal säkerhetsnämnd inrättas i Lund för att följa säkerhetsarbetet
vid ESS. På den skrivelsen har vi inte fått något svar.
Klimatgruppen har haft nio möten under året samt medverkat i en klimatträff i Malmö.
Gruppen har bidragit till flera yttranden över remisser som föreningen har svarat på.
Samarbeten
LNF har haft fortsatt gott samarbete med olika förvaltningar i Lunds kommun liksom
med vår studieorganisation Studiefrämjandet. Vi har också haft samarrangemang med
Naturum Skrylle. LNF har goda kontakter med Lunds Botaniska Förening.
Forskare från universitetet har välvilligt ställt upp vid flera arrangemang.
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.
LNF får också stöd av många andra som bidrar på olika sätt, till exempel Kulturen, som
låter oss delta i julstöket, och domkyrkoförsamlingen, som upplåter Domkyrkoforum för
klädbytardagen.
Föreningsaktiviteter
Sedan 2015 driver LNF en föreläsningsserie på temat klimat, miljö och hållbarhet. Det är
ett givande samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Lunds Universitets
Hållbarhetsforum. Serien har vuxit och under 2017 genomfördes inte mindre än tretton
föreläsningar i bibliotekets atriumgård. Antal åhörare har pendlat mellan 50 och en bra
bit över 100.
Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört över 40 utåtriktade
programaktiviteter av olika slag.
Under våren genomfördes tio utomhusaktiviteter och tio under hösten. Det största
arrangemanget var som vanligt Naturnatten 5 juni, som ägde rum på Nöbbelövs mosse
och drog minst 150 deltagare. Andra återkommande arrangemang är röjning i
Kaninlandet utanför Torna Hällestad, som genomfördes i juni, och nyårsvandring med
fågelspaning längs reningsverksdammarna.
Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren och en på hösten. Staffan
Nilsson ledde en cirkel om våra vilda växter under våren och sommaren.
LNF deltog liksom tidigare år i Kulturens julstök 2–3 december. I början av februari
respektive september ordnades ett startmöte för att engagera medlemmar som vill veta
mer om LNFs verksamhet.
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Yttranden och skrivelser (finns på vår webbsida; kronologisk ordning):
2017-02-26 Yttrande över samråd om snabbcykelväg Malmö–Lund
2017-03-08 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i
Lund, Lunds kommun
2017-04-26 Överklagande: Beslut om utlämnande av allmän handling (till
Strålsäkerhetsmyndigheten rörande ESS)
2017-04-27 Cykel på regionbuss (skrivelse till Skånetrafiken)
2017-06-06 Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i Lund
2017-06-25 Väg 740 Veberöd–Hemmestorp, gång- och cykelväg
2017-09-07 Yttrande över vägplan, E22 tpl Gastelyckan – tpl Lund Norra (Ideon)
2017-09-22 Yttrande över samrådsunderlag för Södra stambanan, Lund – Flackarp, fyra
spår
2017-09-22 Åtgärdsbehov för cykeltrafiken på Kaprifolievägen (skrivelse till Tekniska
nämnden)
2017-10-16 Yttrande, ombyggnad av E22, trafikplats Lunds södra
2017-10-17 Yttrande, Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 (skickat via
länsförbundet)
2017-10-20 Anhållan om inrättande av lokal säkerhetsnämnd i Lund (till Regeringen)
2017-10-24 Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2017-03-21, dnr 535-38552017 ang. tillsyn av vattenverksamhet på fastigheten Hardeberga 2:32, Lunds kommun.
Yttrande i mål nr M 1583-17 (till Mark- o Miljödomstolen)
2017-11-06 Skydd av utrotningshotade växter (skrivelse till Park- och Naturkontoret
tillsammans med Lunds Botaniska Förening)
2017-11-06 Bekämpning av invasiva arter (dito)
2017-11-08 Samråd inför tillståndsansökan gällande Sydstens bergtäkt i Dalby (till WSP
Environmental Sverige)
2017-11-10 Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet
2017-11-20 Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
(Stångby Öster II)
2017-11-30 Yttrande över nationell plan för transportsystemet 2018-2029
2017-11-30 Yttrande, Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd
2017-11-30 Cykelstrategi (skrivelse till Tekniska förvaltningen).

För styrelsen för Lunds Naturskyddsförening

Tomas Björnsson, ordförande

