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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 

(Det 44:e verksamhetsåret) 

 

Årsstämman hölls 22 mars 2018 i närvaro av 19 medlemmar. 

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordförande vald 2018 för 1 år Tomas Björnsson 
Ledamot vald 2018 för 2 år Tomas Björnsson 
”- ”-  Staffan Nilsson 
”- vald 2017 för 2 år Ingela Björck 
”- ”-  Leif Runeson 
”- ”-  Cecilia Wide 
Suppleant vald 2018 för 1 år Margit Anderberg 
”- ”-  Christina Caspar 

Styrelsen utsåg inom sig Ingela Björck till vice ordförande, Margit Anderberg till 
sekreterare, medlemsansvarig och arkivvårdare, Staffan Nilsson till kassör, och Tomas 
Björnsson till postmottagare. Tomas Björnsson och Staffan Nilsson utsågs att var för 
sig teckna firma för Lunds Naturskyddsförening. Vidare utsågs Ingela Björck att 
bevaka föreningens e-postbrevlåda, svara för extern information och vara 
kontaktperson för nya medlemmar. Staffan Nilsson utsågs till studieansvarig och 
kontaktperson för Studiefrämjandet. 

Kontaktpersoner i arbetsgrupperna har varit följande: för klimatgruppen Tomas 
Björnsson, för plangruppen Margit Anderberg, för cykelgruppen Tomas Björnsson, för 
biologisk mångfald-gruppen Staffan Nilsson, för kemikaliegruppen Björn Jensen. 
Handla miljövänligt-gruppen har varit vilande.  

Hjalmar Åhrén inträdde som representant för Lunds Fältbiologer vid årets sista 
sammanträde i november. Tidigare var platsen vakant. 

Revisor vald 2018 för 1 år Kolbrún Árnadóttir 
”- ”-  Gösta Regnéll 
Suppleant ”-  Lars Magnusson 
”- ”-  Ingrid Sandberg 

Valberedning  vald 2018 för 1 år Per Blomberg 
”-   ”-  Marianne Steneroth Sillén 
”-   ”-  Börje Åhgren 

Medlemmar 

Under 2018 hade LNF 4182 medlemmar i 2334 hushåll, jämfört med 4032 medlemmar 
i 2286 hushåll under år 2017. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2018. 
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Representation 

Naturskyddsföreningen höll riksstämma i Uppsala 15–17 juni. Från LNF deltog Tomas 
Björnsson och Marianne Steneroth Sillén som ombud.  

Vid länsstämman för Naturskyddsföreningen i Skåne 28 april i Falsterbo deltog Margit 
Anderberg som ombud. 

Kretsråd för Naturskyddsföreningens kretsar i Skåne hölls 18 november. 

Internationella Engelska skolan i Lund hade en miljöfestival 29 mars, där Margit 
Anderberg undervisade ett antal klasser om textiliers miljöpåverkan. 

LNF har anmält sig som deltagare i nätverket KlimatSverige. 

Under Hållbarhetsveckan (vecka 17) deltog Tomas Björnsson dels på universitetet i en 
debatt anordnad av Samhällsvetarprogrammet 24 april, dels som moderator i en utfråg-
ning av de politiska partierna inför valet, anordnat av Synaps på Stenkrossen 28 april. 

Tomas Björnsson och Margit Anderberg deltog i en studiedag för lärare på Spyken, 
arrangerat av vår riksförening i projektet ”Hållbara tillsammans” 16 april. 

Tomas Björnsson ledde en paneldebatt med företrädare för de fyra största partierna i 
Lunds fullmäktige om klimat- och hållbarhetsfrågor 18 juni. Debatten föregicks av en 
föreläsning av den kände klimatforskaren, professor Kevin Anderson. 

Tomas Björnsson deltog i ett panelsamtal om Lunds översiktsplan, anordnat av 
Miljöpartiet, 3 september. 

Tomas Björnsson och Margit Anderberg deltog i Skånskt Cykelforum, anordnat av 
Region Skåne, 16 november. 

Kommunikation med medlemmar och allmänheten 

LNF:s tryckta programblad ges ut två gånger årligen, i januari och augusti. Det skickas 
med post hem till alla medlemmar. LNF har en webbsida lund.naturskydds-
foreningen.se där vi lägger ut vårt program, våra skrivelser och information från 
arbetsgrupperna, med mera. På Facebook/ lundsnaturskyddsforening aviserar vi 
kommande arrangemang och länkar till annan information som kan vara av intresse för 
natur- och miljöintresserade. Några gånger om året skickas e-post till alla medlemmar 
med information om vad som är på gång. En gång i månaden skickas ett välkomstbrev 
till nya medlemmar. 

Föreningens cykelkarta har lett till flera intervjuer i lokal press. I ett specialnummer om 
klimatet i Sydsvenskan i augusti intervjuades flera medlemmar ur föreningens klimat-
grupp, bland andra Tomas Björnsson. 

Arbetsgrupper 

Klimatgruppen har träffats några gånger varje termin. Under våren tog man fram en 
enkät med miljöfrågor som skickades till Lunds politiska partier inför valet. Alla partier 
utom två svarade på enkäten. 

Cykelgruppen har varit mycket aktiv. Ett antal medlemmar har deltagit både under 
cykeldagen 14 april och under Trafikantveckan i september, vecka 38. Båda 
evenemangen är ett samarbete med Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. 

Cykelgruppen har också cyklat runt och inventerat trafiksituationen runt Lunds skolor 
samt undersökt hur skyltningen på de färgade cykelstråken fungerar samt var det 
behövs fler cykelställ. Gruppen arbetade också med svaret på en remiss om en ny 
cykelstrategi för Lund. Strax före sommaren gav föreningen ut sex A4-blad med förslag 
på sexton cykelturer i Lunds omgivningar.  



Lunds Naturskyddsförening 2019-03-13 

 
3 (4)  

 
Gruppen för biologisk mångfald har under året genomfört flera allmänna exkursioner 
inom föreningens programverksamhet. Bland annat har gruppen under året 
uppmärksammat problemet med invasiva arter. Dessutom har gruppen, tillsammans 
med plangruppen, besvarat yttranden med relevans för naturen och bevakat NCC:s 
täktverksamhet i Skrylle. 

Kemikaliegruppen har varit vilande under året. 

Plangruppen har under året förberett till styrelsen ett antal yttranden i plan- och 
miljöfrågor, och därtill samverkat med övriga grupper om andra skrivelser. Hela listan 
på avgivna skrivelser finns i slutet av verksamhetsberättelsen. 

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 och med Lunds Botaniska Förening. 

Naturskyddsföreningen i Skåne har välvilligt upplåtit sin kanslilokal för våra möten och 
aktiviteter. LNF stödjer 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 andra som bidrar på olika sätt, till exempel Kulturen, som låter 
oss delta i julstöket, och forskare och experter som ställer upp vid olika arrangemang. 

Föreningsaktiviteter 

LNF driver i samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Lunds universitets 
Hållbarhetsforum en föreläsningsserie på temat klimat, miljö och hållbarhet. Under 
2018 genomfördes inte mindre än sjutton föreläsningar i bibliotekets atriumgård. 
Antalet åhörare har pendlat mellan 50 och en bra bit över 100. 

Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört cirka 40 utåtriktade 
programaktiviteter av olika slag. 

Under våren genomfördes nio utomhusaktiviteter. Rekord i antal deltagare var det vid 
vandringen i januari på Måkläppen, då uppskattningsvis 200 personer kom. En planerad 
aktivitet, städning av Alnarps strandängar, fick ställas in på grund av bistert väder. 
Antalet utomhusaktiviteter under hösten var elva. Återkommande arrangemang varje år 
är bland andra Naturnatten 5 juni, röjning i Kaninlandet i juni, landskapsvandring i 
oktober och nyårsvandring med fågelspaning vid reningsverksdammarna. 

Naturskyddsföreningens nationella klädbytardag ordnades 14 april i Domkyrkoforum 
med hjälp av studentföreningarna Oikos-Lund och Hållbart Universitet. Även på 
Mötesplats Klostergården ordnades klädbytardag. På Internationella Engelska skolan 
ordnades klädbyte enligt Naturskyddsföreningens koncept redan 12 april. 

Under hösten genomfördes tre möten med natursnokarna, Naturskyddsföreningens 
verksamhet för barn i åldrarna tre till sju år och medföljande vuxna. De ägde rum nära 
Dalby och samlade mellan 15 och 49 deltagare. 

Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren och en på hösten. LNF deltog 
liksom tidigare år i Kulturens julstök 1–2 december. I början av februari respektive 
september ordnades ett startmöte för att engagera medlemmar som vill veta mer om 
LNF:s verksamhet. 

Yttranden och skrivelser (länkar finns på LNF:s webbsida) 

2018-01-30 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, detaljplan för Stora Råby 
33:25 m.fl. 
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2018-02-02 till Trafikverket: Samrådsyttrande, Väg 740 Veberöd–Hemmestorp, ny 
gång- och cykelväg 

2018-02-15 till Mark- och miljödomstolen, Växjö: Yttrande över ansökan i miljömål, 
European Spallation Source ERIC 

2018-02-28 till Tekniska nämnden, skrivelse: Minimera utbredningen av invasiva arter 

2018-03-12 till Länsstyrelsen i Skåne: Yttrande över klimat- och energistrategi för 
Skåne 

2018-03-27 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, detaljplan för del av Östra 
Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats Idéon) 

2018-04-27 till Mark- och miljödomstolen, Växjö: Yttrande över ansökan i miljömål, 
European Spallation Source ERIC, slutlig talan 

2018-05-03 till Tekniska nämnden: Skrivelse om trafiksäkerheten vid skolor 

2018-05-03 till Tekniska nämnden: Skrivelse om trafikmiljö i sydvästra centrum 

2018-05-31 till Tekniska förvaltningen: Yttrande över samråd Grönprogram 2018 

2018-07-02 till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över utställningshandling, 
Översiktsplan för Lunds kommun 

2018-09-21 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, detaljplan för del av 
Galjevången 1:20 m.fl. 

2018-09-26 till Byggnadsnämnden: Yttrande, Översyn av parkeringsnorm för cykel och 
bil i Lunds kommun 

2018-10-15 till Tekniska nämnden: Yttrande, Cykelstrategi för Lunds kommun 2018–
2021 

2018-10-24 till Sydvatten: Synpunkter inför tillståndsansökan för vattenverksamhet 
(vattenledning under Klingavälsån) 

2018-10-29 till Swerock AB: Samråd angående fortsatt och utökat tillstånd för bergtäkt 
Veberöd med flera verksamheter 

2018-11-01 till Trafikverket: Yttrande över samrådsunderlag, höghastighetsjärnväg 
Hässleholm–Lund (avgivet av Naturskyddsföreningen i Skåne efter underlag från LNF) 

2018-11-20 till Trafikverket: Synpunkter ang. förslag till kategorisering av cykelnätet 

2018-11-23 till Byggnadsnämnden: Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan 
för fyrspårsutbyggnad Flackarp–Högevall i Lund 

2018-11-23 till Byggnadsnämnden: Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan 
för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Trafikplats Idéon) 

2018-12-10 till Sweco Environment AB: Begäran om kompletteringar inför 
tillståndsansökan om utökad bergtäkt i Södra Sandby 

 

För styrelsen i Lunds Naturskyddsförening 

 

Tomas Björnsson, ordförande 


