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Lunds Naturskyddsförening, LNF

LNF är en lokal krets inom riksorganisationen Naturskyddsföreningen. Den är en ideell förening som sprider
kunskap och skapar opinion på natur- och miljövårdens
område. Vi visar invånarna i Lunds kommun vägen till
naturen genom att arrangera utflykter och studiecirklar. Vi
vill också visa vägen till ett samhälle som inte tar orättvist
stort miljöutrymme i anspråk på bekostnad av naturen,
människor i andra delar av världen och kommande
generationer.
Föreningen för dialog med myndigheter och politiker och
har goda förutsättningar att ställa krav inom miljöområdet. Vi
bedriver verksamhet som stimulerar allmänheten att ta egna
initiativ på en väg mot en hållbar utveckling. Med över 3700
medlemmar är LNF en kraft att räkna med.
Foton: Ingela Björck, Tomas Björnsson, Irene Persson, Leif Runeson.
Layout: Irene Persson. Tryck: Holmbergs, Malmö.
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Ordföranden har ordet

Det är bråttom. Det har vi ropat
länge när det gäller klimatförändringarna och förlusten av
biologisk mångfald, men nu är
det akut, det är här och nu.
På Naturskyddsföreningens riksstämma i somras
fick vi igenom en motion som säger att vår förening
”ska verka för att de svenska utsläppen av fossil
koldioxid ska vara noll år 2030”. Det är viktigt för vår
trovärdighet att ha mål som är vetenskapligt förankrade, rättvisa och som innebär att Sverige går före.
Direkt efter stämman hade vi besök i Lund av den
världsledande klimatforskaren Kevin Anderson. Efter
hans föredrag hade vi en utfrågning av några av
Lunds politiker. De håller med om att läget i klimatfrågan är allvarligt, men tror inte att väljarna är redo
för mer långtgående åtgärder.
Kevin Anderson tycker inte att mål som innebär
kraftiga minskningar av utsläppen är särskilt radikala. Mer radikalt - i en negativ bemärkelse - är det att
inte vilja skära ner kraftigt, och därmed riskera att
drastiskt förstöra hela grunden för vår tillvaro.
Du som är medlem i vår förening har en stor
uppgift att vara med och rädda vår gemensamma
framtid. Det enklaste gör du säkert redan - föregår
med gott exempel. Du kan också hjälpa till när vi har
evenemang av olika slag.
Mejla då till lund@naturskyddsforeningen.se och
skriv: "Jag hjälper till", "Nu gäller det" eller ”Ja, för
tusan"!
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Naturnatten i juni

Utflykter och möten hösten 2018

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings
föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och utflykter hösten 2018. Utflykter och möten kommer här i
kronologisk ordning, föreläsningarna kommer på
sidan 12. Lite praktisk information om utflykterna:
• Välj kläder efter väder samt rejäla skor som passar
för vandringar.
• Kom ihåg sittunderlag, fika och matsäck till pausen.
• Av hänsyn till medvandrarna och naturen ska hundar
hållas kopplade.
• Deltagande är öppet även för icke-medlemmar och
gratis om inget annat sägs, men man betalar själv
eventuella reskostnader.
• Om något är oklart, ring respektive kontaktperson!
Lör 25 aug

Fladdermussafari i Lunds stadspark
Denna helg är International Bat Night. I en rad länder
ordnas evenemang för att uppmärksamma
fladdermöss, denna så viktiga djurgrupp. Även i Lund
firar vi detta. Vi upplever dem med hjälp av
ultraljudsdetektorer i skymningen. Nordfladdermus
och dvärgpipistrell är några av arterna vi har chans att
uppleva.
Samling vid kaféet i Lunds stadspark kl 20.
Samarrangemang med Naturum Skrylle. Kontaktperson Cecilia Wide tfn 0706 377341.
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Startmöte
Är du nyfiken på föreningens arbete eller kanske vill
engagera dig så är du välkommen på vårt startmöte.
Där presenterar vi våra arbetsgrupper som klimatgruppen, cykelgruppen, plangruppen och gruppen för
biologisk mångfald.
Kl 19-21 på Naturskyddsföreningen i Skånes kansli,
Nils Bjelkegatan 4 B in på gården. Kontaktperson
Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Tis 11 sept
Möte

Vad är fint vid Höje å och Reningsverket?
Reningsverksområdet vid Höje å är ett viktigt
närnaturområde som besöks av många Lundabor för
rekreation. Vi vandrar runt i området och tittar på och
pratar om de naturvärden som finns. Samtidigt
diskuterar vi de planer som har lagts fram för
områdets framtid, bland annat i den nya kommunala
översiktsplan som är under framtagande. Ta med fika.
Samling kl. 10:00 vid södra änden av Åkerlund och
Rausings väg. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738
433494.

Sön 16 sept
Vandring

Bilfria dagen
Liksom förra året planerar Lunds kommun att vara
med i den europeiska trafikantveckan. Den avslutas
med den bilfria dagen när några gator stängs av för
privatbilar. Vi räknar med att vara med ute på staden i
någon form.
Hör av dig till Tomas Björnsson om du vill vara
med, tfn 046 138158.

Lör 22 sept
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Sön 23 sept
Cykeltur

Invasiva främmande arter
Invasiva främmande arter är ett växande problem,
eftersom dessa arter – troligen gynnade av det
varmare klimatet – snabbt brer ut sig och tränger
undan befintliga växter och djur. Lunds kommun har
med framgång bekämpat jätteloka under flera år, men
har inte arbetat med några andra arter. Under ett par
timmar kommer vi att cykla runt och bekanta oss med
några invasiva främmande växtarter i sydöstra Lund.
Ta med fika.
Vi samlas kl. 9.00 där Hardebergaspåret korsar
motorvägen. Kontaktperson Leif Runeson, tfn 046
139131.

Björnloka
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Mossor för nybörjare i Rökepipan
Mossor finns överallt och är ett viktigt inslag i vår
flora, men är för de flesta relativt okända. Vi besöker
Rökepipan utanför Dalby för en introduktion till
mossornas värld under ledning av Staffan Nilsson.
Inga förkunskaper behövs. Ta gärna med lupp eller
förstoringsglas, och glöm inte fikat.
Buss 159 avgår från Lund C kl. 10:00 och kommer
fram till hållplatsen Dalby Dalbybadet kl. 10:26.
Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.

Sön 7 okt
Utflykt

Landskapsvandring
Geologen Joachim Regnéll och landskapsvetaren Nils
Wallin guidar oss på en vandring längs Skåneleden
mellan Holmeja och Torup. Våra guider berättar om
landskapets historia och natur och hur människan har
påverkat landskapet. Tag med rejäl matsäck för den ca
5 kilometer långa vandringen, som lätt kan förlängas
av den som på egen hand vill följa någon av de många
vandringsslingor som utgår från Torup.
Avfärd med buss 165 från Lund C kl. 9:40 och
ankomst till Holmeja kl. 10:06. Hemfärd med buss 148
från Torup via Malmö, se aktuell tidtabell eller LNF:s
webbsida. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706
970699.

Sön 14 okt
Vandring

Vandring längs Höje å till Lomma
Naturskyddsföreningen Lomma–Bjärred ordnar varje
höst en vandring längs Höje å från Värpinge ut till
Lomma, och vi hänger med. Det brukar bli goda

Sön 21 okt
Vandring

8

tillfällen att spana in allehanda djur, fåglar och växter.
Den här vandringen är inte utan strapatser och nästan
en mil lång, i bitvis ojämn och snårig terräng. Det är
några stättor och staket att forcera, och en trång
passage under motorvägsbron. Gummistövlar är
obligatoriska!
Vi möts vid busshållplatsen Trolles backe i
Värpinge by när bussen från Lomma kommer kl. 9.21.
Ta med matsäck, och gärna kikare. Buss 139 går
tillbaka till Lund från Lomma en gång i timmen.
Kontaktperson Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 847326.
Ons 31 okt

Höstvandring för barn
Höstlovslediga barn och medföljande vuxna är
välkomna ut på en tur i Skrylles omgivningar. Vi går
en runda i skogen ungefär en timme med en
naturvägledare, tittar efter spår av djur och ser hur
naturen förbereder sig för vintern. Efter promenaden
tänder vi en brasa och du kan grilla mat som du själv
tar med. Ta på varma kläder och stövlar.
Vi samlas vid Naturum Skrylle kl. 10:00. Buss 159
går från Lund C kl. 9:00, och åter från Skryllegården
mot Lund kl. 12:23 eller 13:23. Kontaktperson Marie
Sager, tfn 046 3594236.

Tors 8 nov
Tis 13 nov

Öringssafari i Sularpsbäcken (Obs! Två tillfällen)
Vi går på kvällspromenad längs de centrala delarna av
Sularpsbäcken i Södra Sandby och tittar efter
havsöring. Ta med en stark pannlampa om du har.
Naturum Skrylle berättar om naturvårdsprojektet
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Bäcken i Byn som Lunds kommun jobbar med efter
initiativ från byborna. Samling kl. 18:00 utanför
Byahuset, Lundavägen 2 i S. Sandby. Kontaktperson
Marie Sager, tfn 046 3594236.
Växter på vintern i Sankt Larsområdet
Hur känner man igen våra växter under vintern?
Fastän löven faller och örterna vissnar finns det
mycket att studera. Vi tittar på knoppar och bark på
träd och buskar, samt på kvarstående vinterståndare,
under ledning av Staffan Nilsson. Vi traskar runt i S:t
Larsparken och ner till Höje å. Ta med fika.
Samling kl. 10:00 vid busshållplats S:t Lars
Trädgårdsgrind. Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn
0738 433494.

Sön 18 nov
Vandring

Nyårsvandring med fågelspaning
Traditionsenligt inleder vi årets aktiviteter i LNF med
en fågelspaning vid reningsverksdammarna. Vi går i
sakta mak från Värpinge by bort mot Sankt Larsområdet och spanar efter övervintrande fåglar. Linda
Birkedal hjälper oss att identifiera de arter vi ser. Det
kan vara änder, gäss och någon raritet.
Samling vid busshållplatsen (stadsbusslinje 2) i
Värpinge by kl. 11:15. Ta med kikare om du har, riktigt
varma kläder eftersom vi rör oss långsamt, och fika för
en kort rast. Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 0706
970699.

Sön 6 jan
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Höje å
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Föreläsningsserie

I samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum
och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in lundaborna
till ett antal föreläsningar De äger alla rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl 18 och följs av en
frågestund och möjlighet till diskussion. Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.
Mäns och kvinnors resande
Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för
hela 91 % av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan
män och kvinnor – utom bland yngre – är stora. Män
reser längre sträckor och mer
bil för alla ärenden och mest
för pendling. De är mindre
villiga att ändra sina vanor
samtidigt som de har mer makt
över transportbeslut.
Lena Smidfeldt Rosqvist
forskar om resandet med koppling till makt och jämställdhet.

Ons 19 sept

Slow fashion – din guide till smart och hållbart mode
En inspirerande föreläsning om långsamt mode. Slow
fashion står i kontrast till dagens snabba shoppingmode och värdesätter istället eftertanke, personlig stil
och kvalitet. Inspiration samt konkreta tips och
verktyg på hur just du kan förändra din modevardag
till att bli mer hållbar utlovas!

Ons 10 okt
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Johanna Nilsson är entreprenör och författare med
15 års erfarenhet av hållbart mode.
Ons 17 okt

Bostäder - behov eller begär?
Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad
av tätorterna och pekar på en stor bostadsbrist. Det
som sedan byggs vänder sig till en köpstark grupp. Det
är inte lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder
som är överkomliga att bo i.
Carina Listerborn är
professor i stadsbyggnad vid
Malmö högskola och forskar
om hur olika maktrelationer
påverkar urbana utvecklingsoch förändringsprocesser.

Ons 24 okt

På spaning efter cirkulär ekonomi och hållbar
konsumtion
Vad handlar egentligen de trendiga begreppen cirkulär
ekonomi och hållbar konsumtion om? Finns det några
belägg för att detta är på gång? Och vad krävs om vi
vill nå en hållbarare framtid?
Johan Jansson är docent i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Han forskar om olika
aspekter av hållbarhet hos företag och konsumenter
bland annat inom transport och kollektivtrafik.
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Hur långt räcker biobränslena?
I omställningen till ett fossilfritt samhälle finns det
många förhoppningar om att biodrivmedel är en viktig
pusselbit. Samtidigt finns det farhågor om att
biomassan inte räcker eller att dess framställning
skapar nya miljöproblem.
Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem
vid Lunds universitet och forskar om hållbar
produktion av biobränslen.

Ons 31 okt

Är klimatkompensation en rättvis lösning?
Att finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer för
att kompensera utsläpp av växthusgaser i industrialiserade länder har blivit allt mer populärt. Men är det
självklart att till exempel trädplantering alltid är
positivt för klimat, biologisk mångfald och lokalbefolkning? Forskarna Elina Andersson och Wim
Carton från LUCSUS berättar om sin forskning kring
hur afrikanska småbönder upplever trädplantering
som klimatkompensation.

Ons 7 nov

1,5 eller 2 grader – eller ännu mer
FNs klimatpanel IPCC ger i
början av oktober ut en rapport
om vad som krävs för att
begränsa klimatuppvärmningen
till 1,5 grader. Professorn i
klimatologi Markku Rummukainen diskuterar möjligheterna
att nå Parisavtalets mål om

Ons 14 nov
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långt under 2 grader och ambitionen att uppnå ett 1,5gradersmål. Han är Sveriges officiella kontakt med
IPCC och har medverkat i dess tidigare kunskapsutvärderingar.
Ons 21 nov

Vad behövs för en bra cykelstad?
Väg- och transportforskningsinstitutet VTI ansvarar
sedan i våras för ett nationellt Cykelcentrum för
forskning och utbildning om cykling. Dess föreståndare Anna Niska resonerar om hur cykling kan
göras mer lockande. Hur ser ett bra cykelvägnät ut, hur
kan vintercykling underlättas och hur kan säkerheten
ökas?

Ons 28 nov

Ljudet av is som smälter
Musiken har ofta avspeglat naturens växlingsrika
fenomen. Men vad händer med musiken när naturen
håller på att bli drastiskt förändrad? Lektorn i
musikvetenskap Sanne Krogh
Groth ger en bild av förhållandet mellan natur och
musik, och diskuterar hur den
moderna konstmusiken och
ljudkonsten avspeglar dagens
människopåverkade natur.
Föredraget är på "dansksvenska".
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Föredrag med Kevin Anderson

Naturnatten i juni

Cykeldagen i april

Partiernas syn på miljöfrågorna

Som vägledning inför valet har LNF gjort en enkät med
kommunens politiska partier. I enkäten presenteras
olika förslag från LNF som partierna fått ta ställning
till. Åtta partier – alla utom KD och SD – har svarat,
och de många kommentarerna visar att enkäten tagits
på allvar.
Enkätens nio frågor har tre huvudteman. Under
temat "hållbar expansion" finns förslag om att bygga
ut bara på redan hårdgjord mark, att hålla tillbaka
biltrafiken genom högre p-avgifter på kommunal mark
och en ändrad parkeringsnorm, och att göra olika
förbättringar för cykeltrafiken.
Temat "grönare stad" innehåller förslag om att
enkelrikta vissa gator och ha träd och cykelfält på den
andra körbanan, att skapa fler och bättre odlingslotter
samt fler stadsodlingsområden, och att stärka den
kommunala naturvårdsorganisationen.
Temat "klimat", slutligen, innehåller förslag om
trafikåtgärder som att planera för låga hastigheter,
bygga om infartsleder till stadsgator, och lägga om
stadens bussar till eldrift. Föreningen föreslår också
att klimatutsläppen ska vara nere på noll redan 2030,
och att nedskärningen ska underlättas genom att man
gör en utsläppsbudget.
Tittar man på de olika frågorna, så kan man se att
LNFs förslag om
har
goda möjligheter att bli genomförda. Förslagen handlar
om en ny vägvisningsplan och nya skyltar, fler cykeloch färdriktningssymboler på cykel- och gångbanor
samt en översyn av hela cykelvägnätet. Alla partier
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utom M säger ja till alla förslagen, och även M är delvis
positiva.
Att bara
som
till exempel p-platser, och inte på grönområden eller
god åkerjord, får ja av fem partier. L, M och S säger nej,
men menar ändå i sina kommentarer att det är viktigt
att värna om grönytor och jordbruksmark.
Förslaget att
har som bakgrund dels att det finns
många naturreservat i kommunen, dels att invasiva
främmande arter hotar att breda ut sig. Förslaget får ja
av alla utom C och FNL, som dock inte är helt negativa
(C lämnar öppet för en förstärkning "om behov
föreligger", och FNLs nej beror på att man inte vet
tillräckligt om frågan).

Parkslide
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har fått en i
huvudsak positiv respons. Alla partier är med på att
stadsbussarna bör ha eldrift, och de flesta är åtminstone delvis med på sänkta hastigheter och fler
stadsgator.
Ungefär lika många positiva som negativa svar har
kommit på förslagen om
och
, att
med cykelbanor och
grönska, och att skapa
.
De två förslag som fått minst gehör är de två sista
klimatförslagen, som också är de mest genomgripande. Förslaget om
stöds bara
av F!, MP och V. Även förslaget om en
stöds av dessa partier, samt även S.
En genomgång parti för parti visar att F!, MP och V
i sina svar stött samtliga LNFs förslag. Även FNL och
S har varit positiva till merparten av förslagen, medan
C, L och M varit i huvudsak negativa.
En sammanställning av enkätsvaren, inklusive
partiernas kommentarer till förslagen, finns på LNFs
hemsida lund.naturskyddsforeningen.se.
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Lund från sydost
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LNF tycker till

De två viktigaste yttrandena under vårterminen
handlar om kommunens "Grönprogram" och om
länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Skåne.
Alla yttranden finns i sin helhet på hemsidan under
fliken "Vi tycker".
Grönprogrammet pekar på många viktiga problem
men innehåller få konkreta besked eller förslag till
åtgärder, menar föreningen. Man påpekar att skötseln
av ansvarsarter och av naturreservat – både befintliga
och nya – måste vara både högprioriterad och långsiktig, vilket inte är fallet idag. De som utför skötseln
måste också ha det kunnande som krävs för att t.ex.
veta vilka de hotade arterna på olika områden är och
hur de ska skyddas.
Parkrestaureringar måste ha långsiktig hållbarhet
som mål, vilket inte heller alltid är fallet. Ett exempel
är S:t Hans backar. Där gjordes stora insatser i slutet av
90-talet, men de flesta av de införda arterna har sedan
dess blivit övervuxna, bortklippta eller utkonkurrerade.
När det gäller klimat- och energistrategin, så är LNF
positiv till dokumentets ambitioner men anser att de
inte går långt nog. Enligt IPCC och andra vetenskapliga
bedömare måste utsläppen i vår del av världen ner till
nära noll snarast möjligt, vilket kräver krafttag på alla
nivåer.
Transporterna är en av nyckelfrågorna i sammanhanget. Här talar klimat- och energistrategin om att
mängden motortransporter måste minska, men anger
minskningen i procent av den totala mängden
22

transporter. Om den totala transportmängden då
samtidigt ökar i takt med att Skånes befolkning växer,
så fortsätter bilarna att ge ohållbart stora koldioxidutsläpp.
Inga fler utbyggnader som syftar till att höja
kapaciteten i vägnätet bör därför genomföras, menar
LNF. Samtidigt bör många nya cykelvägar byggas både
för både skolbarn, pendlare och cykelturister.
Om cykling handlar också ett yttrande över en
gång- och cykelväg längs väg 740 mellan Veberöd och
Hemmestorp. Föreningen är positiv till en sådan väg,
men anser att hela sträckan Veberöd-Blentarp behöver
ha en cykelväg.
Om invasiva arter handlar en skrivelse där LNF
noterar att kommunen anstränger sig för att utrota
jättelokan, vilket är positivt. Men även andra
besvärliga invasiva arter, som parkslide, har påträffats
på flera håll i kommunen och måste åtgärdas.
Angående en detaljplan för Södra Råbylund
påpekar LNF att planförslaget verkar prioritera bilar
och bostäder framför trivsel, en grön närmiljö och
barns möjlighet att leka nära hemmet. P-platserna bör
i stället samlas i ett p-hus i utkanten av området, så att
miljön mellan husen blir grön och tilltalande.
Angående Trafikplats Ideon, slutligen, upprepar
LNF sitt tidigare avstyrkande av denna avfart. Vill man
värna om klimatet och inte om biltrafiken så bör man
inte underlätta för bilarna att ta sig in i Lunds gatunät,
menar föreningen.
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Studiecirkel - Fåglar för nyfikna

Fågellivet i Skåne har mycket att erbjuda hela året. I
vår cirkel bekantar vi oss med höstens och vinterns
fåglar. Cirkeln passar både nybörjare och lite mer
erfarna fågelskådare. Första träffen är söndag 26
augusti. Vi ses fyra gånger. Denna termin en innegång.
Dessutom brukar det vara några bonusgånger när
något spännande inträffar i fågelvärlden. Kostnad 400
kr, anmälan och mer info Cecilia Wide 0706 377341
eller cecilia.wide@gmail.com.

Natursnokar i Dalby

”Natursnokarna” är namnet på Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, där barn
och vuxna upptäcker naturen tillsammans.
Inom LNFs ramar kommer en Natursnoks-grupp att
startas i Dalby och utvecklas under terminens gång.
Den huvudsakliga målgruppen är barn 3-7 år och deras
vuxna.
I Natursnokarna lockar vi fram kunskap genom lek
och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och
undersöka. Så här ser höstprogrammet ut i Dalby:
16 sep Småkryp – Dalby Söderskog
14 okt Lekar – Rökepipan, samling vid infoskylten vid
Nyvångsskolan
18 nov Sagoeld – Grillplatsen Brända tomten (se
Skrylle.se).
Tiden är kl 11-13 alla dagarna. Ta med matsäck och
kläder efter väder! Kontaktperson Terese Granroth,
0735-506943 eller teresegranroth@gmail.com.
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Cykelparoller

Frågesporten på cykeldagen i april innehöll också en
tävling om bästa slogan för att börja cykla, cykla oftare
eller cykla längre sträckor. Många bra och roliga svar
kom in. Vinnare blev:
Att inte cykla är att gå för långt
Det fanns också flera andra bra paroller. Vår cykelgrupp röstade fram ett antal och här är några av dem:
Cykla lätt, cykla rätt, cykla mer rätt och slätt
Gör ett smart drag, cykla mer i dag
Cykla utan att välta, hindra isarna att smälta

Cykelturer runt Lund

Runt Lund finns det gott om cykelvägar som passar
alla typer av cyklister. Vi har samlat sexton cykelturer
i sex olika blad. De för dig ut i det omgivande landskapet med många sevärdheter. Läs mer:
https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/

Måryd
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Om trafikmiljö och trafiksäkerhet

LNFs cykelgrupp har under våren skickat två
skrivelser till kommunens tekniska nämnd. Den ena
handlar om trafiksäkerheten vid några av stadens
skolor dit många föräldrar skjutsar sina barn.
Ett skäl till skjutsandet kan vara att man upplever
det som för riskabelt för barnen att cykla, vilket leder
till en ond cirkel: biltrafiken vid skolorna bara ökar,
och trafiksäkerheten blir bara sämre. För att förbättra
läget ger LNF konkreta förslag till åtgärder vid
Vegaskolan, Vikingaskolan, Vårfruskolan och Lerbäcksskolan.
Den andra skrivelsen bygger på ett arbete av
Naturskyddsföreningens trainee Freddy Larsson. Han
har granskat det område sydväst om centrum som
begränsas av Lilla Fiskargatan i norr, Södergatan i
öster, järnvägen i väster och Stadsparken i söder.
Studien innehåller en rad förslag till förbättringar.
Bland förslagen är att bara tillåta motortrafik i motsols
riktning på Grönegatan – Stora Fiskargatan – Nygatan
– Sankt Månsgatan, att ta bort p-platserna vid
Högevallsgatan och att sätta fler cykelställ vid norra
ingången till Stadsparken. Olika åtgärder föreslås
också vid korsningarna Svanegatan/Nygatan och
Svanegatan/Grönegatan, där trafiksituationen nu i
vissa avseenden är otydlig och osäker.
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LNF:s arbetsgrupper
Klimatgruppen
Det hjälper inte med att politiker och andra människor
säger sig inse allvaret med den globala uppvärmningen. Det krävs handling och det krävs stora
omställningar för att det ska hända något. I
klimatgruppen diskuterar vi hur vi kan påverka vår
omvärld att gå i rätt riktning. Vi är också
medarrangörer till föreläsningsserien på biblioteket.
Kontaktperson: Tomas Björnsson, cicero@rtb.se
Cykelgruppen
Cykelgruppen har skickat flera skrivelser till
kommunen, se separat artikel. Under hösten kommer
vi att arbeta vidare med att titta på trafikmiljön vid
Nova-området där vi tycker cykel- och gångtrafiken
inte har fått plats och tänker komma med konkreta
förslag till förbättringar. Vi kommer också att följa upp
de svar de politiska partierna har lämnat om cykling.
Kontaktperson Tomas Björnsson, cicero@rtb.se
Gruppen för biologisk mångfald
Biologisk mångfald innebär rikedom av arter och
naturtyper. Alla arter har ett värde i sig och bör
skyddas. Ju fler arter, desto rikare biologisk mångfald
och desto friskare och tåligare ekosystem. I vår
kommun är stora arealer uppodlade och bebyggelse
och vägar breder ut sig, men det finns också områden
med rik natur. Vår grupp för biologisk mångfald kan
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arbeta med olika frågor med anknytning till detta och
alla är välkomna. I början av hösten kommer vi att ha
ett möte för att lägga upp gruppens arbete. En fråga vi
kommer att arbeta med är invasiva arter som är ett
stort hot mot biologisk mångfald. Kom gärna med dina
egna förslag! Följ oss på hemsida och Facebook.
Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.
Plangruppen
Plangruppen bevakar samhällsplaneringen av den
fysiska miljön i Lunds kommun och infrastrukturfrågor, särskilt trafik, i vår del av Skåne. Vi påverkar
politiker och myndigheter i miljövänlig riktning
genom att skriva yttranden och delta i debatten.
Kontaktperson Margit Anderberg, tfn 046 184140.

Vill du läsa programbladet på nätet?

LNF:s styrelse tänker även fortsättningsvis ge ut
programbladet på papper, eftersom många medlemmar
vill ha det så och vi använder det tryckta bladet för att
värva nya medlemmar. Men innehållet i programbladet finns som pdf-fil på föreningens hemsida,
och en del medlemmar som vill spara papper vill välja
bort pappersutskicket och bara läsa på nätet. Det går
bra att göra så: skriv i så fall till lund@naturskydds
foreningen.se och meddela att du inte vill ha
pappersutskick från LNF.
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LNF:s styrelse 2018 (fram till årsmötet 2019)
Tomas Björnsson ordförande

046 138158

Margit Anderberg sekreterare

046 184140

Ingela Björck

vice ordf.

Christina Caspar
Staffan Nilsson

kassör

Leif Runeson
Cecilia Wide

cicero@rtb.se

margit.anderberg
123@gmail.com
0736 696292 ingela.bjorck@
comhem.se
0734 386708 christina.caspar2@
gmail.com
0738 433494 staffan.u.nilsson@
gmail.com
046 139131
leif.runeson@
comhem.se
046 138316
widececilia@
hotmail.com

Lunds Fältbiologer har en plats i styrelsen, för närvarande vakant.

Meddela din e-postadress

Naturskyddsföreningen skickar med ojämna mellanrum ut medlemsinformation med e-post. Om du ändrar e-postadress, tänk på att
meddela din nya adress till lund@naturskyddsforeningen.se. Om du
flyttar behöver du inte meddela det, postadressen uppdateras
automatiskt mot folkbokföringen.
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Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadress: Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund
E-post: lund@naturskyddsforeningen.se
Webbadress: lund.naturskyddsforeningen.se

www.facebook.com/lundsnaturskyddsforening

Fältbiologerna är en förening för dig som är ung och
gillar naturen och vill kämpa för miljön. Vi är ute i
naturen och kollar på fåglar, letar trollsländor, lyssnar
på grodor och går på skogspromenader. Vi anordnar
aktioner, studiecirklar, lär oss om miljöproblemen och
försöker lösa dem. Vem som helst under 26 år kan gå
med, du behöver inget kunna! Läs mer på
www.faltbiologerna.se/lund eller hör av dig till Tobias
Larsson, tobiasfingallarsson@gmail.com, tfn 0702
491229.

Studiefrämjandet

Lunds Naturskyddsförening samarbetar med Studiefrämjandet.
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RETURADRESS:
Leif Runeson
Lagerbrings väg 6 E
224 60 LUND

Augusti
Lö 25 Fladdermussafari i Lunds stadspark
September
Ti 11 Startmöte
Sö 16 Vad är fint vid Höje å och
Reningsverket?
On 19 Mäns och kvinnors resande
(Stadsbibl)
Lö 22 Bilfria dagen
Sö 23 Invasiva främmande arter
Oktober
Sö 7 Mossor för nybörjare i Rökepipan
On 10 Slow fashion (Stadsbibl)
Sö 14 Landskapsvandring
On 17 Bostäder - behov eller begär?
(Stadsbibl)
Sö 21 Vandring längs Höje å till Lomma

Oktober (forts)
On 24 På spaning efter cirkulär ekonomi
och hållbar konsumtion (Stadsbibl)
On 31 Höstlov på Skrylle
On 31 Hur långt räcker biobränslena?
(Stadsbibl)
November
On 7 Är klimatkompensation en rättvis
lösning? (Stadsbibl)
8 & 13 Öringssafari i Sularpsbäcken
On 14 1,5 eller 2 grader – eller ännu mer
(Stadsbibl)
Sö 18 Växter på vintern i Sankt Larsom
On 21 En bra cykelstad? (Stadsbibl)
On 28 Ljudet av is som smälter (Stadsbibl)
Januari
Sö 6 Nyårsvandring med fågelspaning
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