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Lunds Naturskyddsförening, LNF

LNF är en lokal krets inom riksorganisationen Natur-

skyddsföreningen. 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

4000 medlemmar är LNF en kraft att räkna med.

Foton: Margit Anderberg, Ingela Björck, Tomas Björnsson, Staffan

Nilsson, Leif Runeson. Layout: Irene Persson. Tryck: Exakta, Malmö.

Lunds Naturskydds-

förening, LNF, är en

krets inom Natur-

skyddsföreningen.
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Ordföranden har ordet

Nu är det akut bråttom med den

stora omställningen. Den hand-

lar om att sluta med fossila

bränslen, men också om att

göra många andra förändringar.

Vi slänger för mycket plast, vi övergöder våra åkrar

och vi förgiftar vår natur med bekämpningsmedel.

Den biologiska mångfalden är hotad, vilket under-

minerar själva grundvalen för våra samhällen.

Ändå det finns samtidigt hopp. De många

människor, unga som gamla, som har samlats på

Stortorget i Lund varje fredag inger ett stort hopp. I

alla undersökningar säger människor att klimatet är

den viktigaste frågan att lösa. När vi frågar politiker

säger de samma sak, fast de tror inte att väljarna är

mogna. Det är de!

Trenderna talar också ett tydligt språk. Flygandet

minskar. När vi ordnade en föreläsning om tåg-

semester i våras kom det 350 åhörare till stadsbibli-

oteket. Det pågår också en stor omsvängning när det

gäller maten och goda vegetariska rätter börjar bli

självklara i alla sammanhang. Allt detta ger mig

hopp.

Nu återstår det bara att se till att omställningen

kommer igång på riktigt allvar. Du har alla möj-

ligheter att hjälpa till. Kom på något av våra möten

eller kom helt enkelt ner på Stortorget en fre-

dagslunch. Flera av oss är där.
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Vandring i Skrylle



Sön 8 sept

Vandring

Utflykter och möten hösten 2019

Varmt välkomna till Lunds Naturskyddsförenings

föreläsningar, studiecirklar, arbetsgrupper och ut-

flykter hösten 2019. Utflykter och möten kommer här i

kronologisk ordning, föreläsningarna kommer på

sidan 18. 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!

Sensommarflora och fåglar på Nöbbelövs mosse

Vi tar en rundvandring på Nöbbelövs mosse norr om

Lund. Sommaren går mot sitt slut, men det finns

fortfarande en del att titta på. Vi kommer att spana

efter sensommarens växter och de fåglar som rastar i

våtmarken. Ta med fika och kikare om du har.

Samling kl. 10.00 på Nöbbelövs bygata, på

parkeringen norr om 4H-gården. Kontaktperson

Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.
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Tis 10 sept

Möte

Sön 15 sept

Vandring

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 klimat-

gruppen, cykelgruppen, plangruppen och gruppen för

biologisk mångfald. Observera att cykel- och klimat-

grupperna också har möten inbokade, se respektive

grupp.

Kl. 19–21 på Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2.

Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Vandring i Natura 2000-området Måryd–Hällestad

Under flera decennier har grundvattennivåerna

sjunkit i naturreservatet Måryd öster om stenbrottet i

Skrylle och naturen har tagit allvarlig skada. Området

är ett Natura 2000-område vilket innebär att

regeringen har åtagit sig gentemot EU att se till att

arter och livsmiljöer bevaras. Kom och få en egen

uppfattning om vad som sker.

Buss 159 går från Lund C kl. 10.00 och kommer till

Skryllegården kl. 10.28. Vi samlas i den nordvästra

delen av parkeringsplatsen kl. 10.30 och följer sedan

vattnets väg genom Natura 2000-området i ett par

timmar. Buss tillbaka till Lund går kl. 13.24. Ta med

fika och oömma skor som tål väta. Ledare är Leif

Runeson, tfn 046 139131.
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Sön 22 sept Trafikantveckan

Den 16–22 september pågår den europeiska

trafikantveckan. Tekniska förvaltningen räknar med

att ha ett tält och stå ute och prata cykling och

kollektivtrafik. Föreningens cykelgrupp kommer i så

fall att delta under en del av veckan.

Hör av dig till Tomas Björnsson om du vill vara

med, tfn 046 138158.

Måryd
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Sön 29 sept

Vandring

Sön 6 okt

Cykeltur

Landskapsvandring i Fyledalen

Fyledalen är en av Skånes verkliga naturpärlor alla

årstider. Området är känt för den rika förekomsten av

rovfåglar, och här finns också många fladdermöss,

svamparter och en rik biologisk mångfald. Under

ledning av geologen Joachim Regnéll och land-

skapsvetaren Nils Wallin följer vi dalens norra sida

från naturreservatet Vitabäckshällorna förbi Eriksdal

österut till Röddinge.

Vi tar SkåneExpressen 5 från Lund C kl. 9.34 och

kommer till hållplats Anklam kl. 10.22. Vandringen

startar där, och hela sträckan är ungefär 8 kilometer.

Buss tillbaka går från Röddinge kl. 15.03 (och 14.03,

16.03 osv.). Ta med fika för ett par raster.

Kontaktperson Tomas Björnsson, tfn 046 138158.

Stadscykling till Västerbro

En ny stadsdel i västra Lund ska förtäta staden och

binda ihop de västra stadsdelarna mellan Fjelievägen

och Öresundsvägen. Västerbro ska bli en levande och

hållbar stadsdel – vad menar kommunen med det och

hur ser planen ut?

Följ med på cykeltur i det blivande Västerbro.

Tjänstemän från Västerbroprojektet i Lunds kommun

berättar om planerna för de kommande decenniernas

omvandling och hur de formats av kommunens

strategier för stadsutveckling, av områdets historia

som industriområde och av den ovanliga förutsätt-

ningen att Västerbro idag ägs av mer än 25 fastighets-

ägare.

Turen tar ca 1,5 timme och vi varvar cykel med
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promenad och pauser. Ta med fika!

Vi samlas kl. 10.00 på Brotorget vid kommunhuset

Kristallen. Kontaktperson Tomas Björnsson tfn 046

138158.
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Sön 13 okt

Utflykt

Mossor och lavar i Dalby Söderskog

Lunds egna lilla nationalpark, Dalby Söderskog, har en

spännande moss- och lavflora som det passar bra att

bekanta sig med på hösten. Bland mycket annat

kommer vi att titta på fjädermossa och skriftlav. Inga

förkunskaper behövs. Ta med fika och lupp eller

förstoringsglas om du har.

Samling kl. 10.25 på p-platsen vid Dalby Söderskog.

Buss 159 avgår från Lund C kl. 10.00. Kontaktperson

Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.
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Sönd 20 okt

Vandring

Vandring längs Höje å till Lomma

Vi följer Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred på

vandring längs Höje å från Värpinge västerut. Den här

vandringen är inte utan strapatser och nästan en mil

lång. 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.
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Sön 27 okt

Utflykt

Ons 30 okt

Barnaktivitet

Torvmossens hemligheter

Traneröds mosse på Söderåsen är en av de bäst

bevarade sydvästsvenska högmossarna. Lagerföljden

omfattar minst 18 meter torv och gyttja, ett arkiv av

växt- och djurrester som för oss tillbaka till slutet av

den senaste istiden. Än så länge har ingen hittat en

svensk högmosse som är djupare. Förutom att borra

oss ner i mossen och bakåt genom årtusendena gör vi

en vandring och tittar på mossens olika delar.

Ta med stövlar eller grova kängor, och fika! Magnus

Thelaus, universitetslektor vid Kristianstad högskola,

leder exkursionen.

Samling kl 10, samåkning från Ekologihusets

parkering vid Naturvetarvägen. Kontaktperson Cecilia

Wide tfn 0706 377341.

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. 9.30. Buss 159 går

från Lund C kl. 9.00, och åter från Skryllegården kl.

12.23 eller 13.23. Kontaktperson Marie Sager, tfn 046

3594236.
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Dagvattenhantering i Lund

Dagvatten är regn- och smältvatten. Detta vatten tas i

regel om hand i stora underjordiska rörledningar som

mynnar i de vattendrag som omger Lund. Vid utflykten

redogör vi för hur kommunen planerar innan

ledningarna läggs och vilka problem som finns nu och

i framtiden när det gäller översvämningar och

förorenat vatten.

Vi samlas på Stortorget kl. 10.00 och cyklar runt i

ett par timmar i västra Lund. Utflykten genomförs

även om det regnar för då ser man lättare vart vattnet

tar vägen. Glöm inte fika.

Ledare är Leif Runeson, tfn 046 139131.

Nyårsvandring med fågelspaning

Vi inleder årets aktiviteter med den sedvanliga

fågelspaningen vid reningsverksdammarna. Vi går i

sakta mak från Värpinge by bort mot Sankt Lars-

området och spanar efter övervintrande fåglar under

sakkunnig ledning av Linda Birkedal.

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.

13

Sön 10 nov

Cykeltur

Sön 5 jan



Föreläsningsserie i Dalby

Lunds Naturskyddsförening arrangerar i samarbete

med Dalby bibliotek några föredrag under hösten. Start

kl. 18 angivna datum (torsdagar) på Dalby bibliotek.

Människors exponering för kemiska bekämpnings-

medel

Margareta Littorin, överläkare, avdelningen för Arbets-

och miljömedicin, Lunds universitet, presenterar en

översikt över olika bekämpningsmedels förekomst och

hur vi människor, både allmänhet och yrkesodlare,

exponeras för dessa och vilka hälsoeffekter det har,

delvis utifrån arbeten från den egna institutionen.

Hållbara transporter

Peter Odhner, klimat- och energistrateg på Läns-

styrelsen i Skåne talar om hållbar bilism, men gör

också några utblickar mot omvärlden och trender samt

nedslag i Länsstyrelsens vidare klimatarbete.
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Hur mår våra småfåglar i staden?

Caroline Isaksson, lektor vid Biologiska institutionen

på Lunds universitet, delger oss data från

fågelpopulationer i Skåne, inklusive Skrylle, och hur

buller, gatubelysning, luftföroreningar men också

fågelmatning påverkar fågellivet.
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Gullåkra mosse i februari

Städning av Alnarps strand i mars



Cykeldag på Stortorget i april

Röjning i Kaninlandet i juni



Föreläsningsserie

I ett samarbete med Lunds universitets hållbar-

hetsforum och Lunds Stadsbibliotek kan vi bjuda in

lundaborna till ett antal föreläsningar. De äger alla rum

i Stadsbibliotekets atrium onsdagar med början kl. 18

och följs av en frågestund och möjlighet till

diskussion.

Den accelererande artdöden

Enligt IPBES, världens ledande forskarsamfund

rörande biologisk mångfald, är en miljon av världens

arter utrotningshotade, en accelererande trend som

kommer ha allvarliga konsekvenser både för våra

ekosystems stabilitet och för mänskligheten. Torsten

Krause, forskare vid Lunds universitets Center för

Hållbarhetsforskning presenterar rapportens innehåll,

med exempel från sitt expertområde – skogen.
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Kan en stad vara hållbar?

Det sägs ibland att den pågående urbaniseringen är

bra för miljön, eftersom städer ger större möjligheter

att leva hållbart. Men stämmer det verkligen – finns

det hållbara städer? Och hur mäter man egentligen

hållbarheten i en stadsmiljö? Josefin Wangel från SLU

forskar om stadsutveckling och hur en stad kan

utformas så att den ger medborgarna maximal

möjlighet till ett hållbart liv.

Gruppens grepp

Vi människor har utvecklats i mindre grupper på

kanske hundra personer och är anpassade till de

sociala relationer som behövs i en sådan grupp. Vår

grundläggande motivation är social, inte ekonomisk

eller ekologisk. Vi gör som de andra gör. Gruppens

normer är dock föränderliga och kan påverkas av

enskilda medlemmar. Mikael Klintman är professor i

sociologi och ger några råd till miljörörelsen.

Bör företags hållbarhetsarbete betraktas med

skepticism?

Hållbarhet står högt på agendan både inom politiken,

näringslivet och i akademin. Utvecklingen har dock

kantats av skepticism där företag anklagats för green-,

blue- och nu även SDG-washing. Finns det fortfaran-

de fog för denna skepticism eller har insikten om att

ett prioriterat hållbarhetsarbete är god affärsnytta

förändrat deras verksamhet? Susanne Arvidsson,
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docent vid Ekonomihögskolan hjälper oss navigera i

näringslivsdjungeln.

Hållbar matförsörjning för alla

En rapport nyligen från FN:s klimatpanel varnar för

många problem med världens jordbruk. Torka och

extremväder, utarmning av jordarna, övergödning och

bekämpningsmedel minskar matproduktionen. Med

kloka metoder är det ändå möjligt att försörja alla

människor i världen med mat. Lennart Olsson är

professor vid LUCSUS, Lund University Centre

forSustainability Studies och har varit medförfattare

till denna rapport.

Bin och människor

I Lotte Möllers senaste bok står relationen mellan

människor och bin i centrum. Det blir en vindlande

och stundtals stingslig resa från antiken till dagens

biodlarvärld. Förhållandet mellan människa och natur

löper som en röd tråd: hur det har sett ut genom

historien, men också hur det tar sig uttryck idag, när

den oroväckande bidöden gör binas framtid mycket

osäker. Vad händer då med oss?

Proteinframtider: Raps och odlat kött?

Flera tunga instanser har visat på klimat- och

miljöpåverkan från storskalig djurhållning – vi

behöver alltså konsumera och producera mindre kött

och mer växtbaserade produkter. Men vilket protein
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ska vi ersätta köttet med? Tobias Linné och Karolina

Östbring forskar inom projektet ’The Protein Shifts’

och kommer presentera två möjliga vägar framåt: raps

och odlat kött.

Om hållbar konsumtion och kreativa kompetenser

Hållbar konsumtion är en stark trend idag och vi ser

hur nya rörelser förändrar vårt sätt att konsumera. Hur

hanterar vi detta på en vardaglig nivå? Hur ser

läroprocesserna ut och vilka kompetenser är det som

krävs?

Cecilia Fredriksson är professor i etnologi och

konsumtionskultur vid institutionen för service

management och tjänstevetenskap, Campus Hel-

singborg, Lunds universitet.

Hela Sverige ställer om

Rapporterna om tillståndet för jordens klimat samt om

den pågående utrotningen av ett stort antal arter har

ruskat om. Forskarna säger med eftertryck att det

krävs en genomgripande omställning av våra nu-

varande samhällen för att undvika de värsta scena-

rierna. Hur ska vi agera? Naturskyddsföreningens

generalsekreterare, Karin Lexén, presenterar före-

ningens satsning på den stora omställningen.
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LNF tycker

Lunds Naturskyddsförening har som vanligt skickat

ett antal yttranden i miljörelaterade planfrågor under

terminen. Yttrandena kan läsas i sin helhet på LNFs

hemsida https://lund.naturskyddsforeningen.se/ under

fliken "Vi tycker".

Stenbrottet i Skrylle har blivit en följetong. LNF har

skrivit till Mark- och miljödomstolen (MMD) och

begärt att tillståndet att bedriva bergtäkt ska

återkallas. Skälet är att verksamheten leder till att

hotade arter i Natura 2000-området försvinner, när

området torkar ut. MMD har avslagit denna begäran

och menar att LNF inte har rätt att väcka talan, vilket

föreningen överklagat med hänvisning till EU-rätten,

särskilt Århuskonventionen.

Även stenbrottet utanför Dalby har begärt tillstånd

för att utvidga täkten, vilket LNF avstyrkt i ett

remissvar. Skälet är återigen de hänsyn som bör tas

till det intilliggande Natura 2000-området.

Den planerade nya motorvägsavfarten vid Ideon

har lett till två skrivelser från LNF – först ett kritiskt

remissvar till Trafikverket och sedan ett överklagande

av kommunens detaljplan. Överklagandet motiveras

med att beslutet strider mot Sveriges klimatpolitiska

ramverk och Lunds egna miljömål.
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Även detaljplanen för Ideontorget kritiseras av

föreningen av klimat- och trafikskäl. Planen bör inte

uppmuntra till mer biltrafik genom att föreslå stora

parkeringsytor, och bör därför omarbetas.

Det har kommit en Energiplan för Lunds kommun

som LNF har lämnat synpunkter på. I svaret trycker

föreningen på nödvändigheten av att minska behovet

av energi. Etableringen av ESS innebär att det

kommer att behövas betydligt mer el, vilket inte är

förenligt med målen om att minska energi-

användningen.

Cykelgruppen har lämnat ett par skrivelser till

Lunds kommun. Den ena ger synpunkter på Lunds

färgade cykelstråk, som behöver rustas upp så att man

kan följa skyltarna. Det bör också finnas skyltar som

talar om när man har kommit fram till en målpunkt

som Norra Fäladen eller Östra Torn. Den andra

skrivelsen innehåller synpunkter på det omgjorda

Bantorget, där det tydligare bör markeras hur man ska

cykla, och där förbättrad vägvisning behövs.



Studiecirkel - Fåglar för nyfikna

Fågellivet i Skåne har mycket att erbjuda året om. I vår

cirkel bekantar vi oss med höstens och vinterns fåglar.

Cirkeln passar både nybörjare och lite mer erfarna

fågelskådare. Första träffen planeras till lördag 7

september. Vi ses fyra gånger. Ofta blir det bonus-

utflykt när något spännande händer i fågellivet.

Kostnad 400 kr. Anmälan och information Cecilia

Wide, tfn 0706 377341. Varmt välkomna alla fågel-

vänner!
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Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter sprider sig snabbt och kan

ställa till stora skador på naturliga ekosystem, odlingar

och byggnader. På sidan https://skane.naturskyddsfor

eningen.se/invasiva-arter ser du hur de invasiva

arterna ser ut, och det finns också information på

LNFs hemsida. Om du lär dig de vanligaste invasiva

arterna kan du hjälpa till genom att rapportera och

gärna bekämpa dem.

Parkslide

Parkslide är den art som sprider sig snabbast och som

är dyrast att bli av med. Växten finns i flera av våra

naturreservat och på flera ställen på kommunal mark,

t.ex. vid Östra Fäladsvägens östra ända där den nästan

tagit död på en hagtornshäck på några få år.

Parkslide var förr en älskad trädgårdsväxt i

England, men dess snabba spridning gör att man idag

på vissa håll inte kan försäkra eller sälja fastigheter

med parkslide. Spridningen kan bero på mildare

vintrar, vilket betyder att Sverige riskerar att få

samma utveckling. Växten kan växa långa sträckor

under asfalt och in i byggnader, och för att få bort

stora bestånd kan man behöva gräva 7 meter djupt

och 10 meter runtom beståndet.

LNF har bett Tekniska nämnden bekämpa arten,

men inget har hänt. Väntar man blir det bara dyrare.

Kontakta de politiker du känner och be dem skynda

på – och om du bekämpar parkslide på egen hand,

kom ihåg att avfallet måste brännas!
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Ny cykelkarta över Lunds tätort

För två år sedan gav LNF ut en cykelkarta över Lunds

omgivningar. Nu finns en uppföljning i form av en

Cykelkarta över Lunds tätort. Kartan bygger på samma

grundtanke som kartan över omgivningarna: att det

ska vara lätt att hitta de viktigaste vägarna in och ut ur

staden, men också andra större och mycket använda

leder.

Den nya cykelkartan täcker både Lunds stad och

samtliga övriga tätorter inom kommunen. Den är i en

skala så att man ser många detaljer.

Vår cykelgrupp har varit ute i Lund och letat upp

alla skyltar som visar hur man tar sig mellan olika

stadsdelar. Kartan visar dessa vägar liksom förstås de

färgade cykelstråken som har funnits länge i Lund.

Den nya cykelkartan släpptes till cykeldagen i april

och finns att hämta på turistbyrån, på kommunhuset

Kristallen samt på stadsbiblioteket. Den finns också

på biblioteksfilialerna i Södra Sandby, Dalby, Veberöd

och Genarp.

Cykel på tåg

I de flesta län kan man ta med sin cykel på de regio-

nala tågen. På så sätt kan man åka med sin cykel till

många stationer i Sverige. Vi har gjort en skrift om

detta med en järnvägskarta som visar var man kan ta

med sin cykel och hur tät tågtrafiken är på dessa

sträckor.

https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/



Klimatfrågan

Vill du engagera dig och göra något konkret för att

motverka klimatkrisen? Gå med i klimatgruppen!

Vi kraftsamlar med en nystart av vår klimatgrupp.

Ett antal arbetsgrupper startas. Greta Thunberg har

klokt sagt att handling (agerande) i någon form var det

enda botemedlet som fungerade mot hennes

klimatångest och klimatdepression. Vi håller med. Så

gör oss sällskap i klimatgruppen – tillsammans är vi

starka.

Under startmötet kommer en introduktion till

arbetsgrupperna att ges och därefter delar vi upp oss i

tre grupper:

En grupp arbetar med att skriva och driva

"Lundaförslag". Syftet är att dessa tas upp till dis-

kussion i kommunfullmäktige.

En grupp granskar företag och kommunala

verksamheter i lundaområdet utifrån företa-

gens/verksamhetens egna hållbarhetsrapporter och

miljöplaner. Vi kommer med synpunkter och förslag

till förbättringar avseende dessa.

En grupp arbetar med temat "Mat och klimat".

Bland annat kommer vi här planera för lokala

aktiviteter under "Miljövänliga veckan" (vecka 40),

samt påverka matbutiker att göra mer hållbara val,

med mera.

Gemensamt startmöte för arbetsgrupperna är

onsdag 4 september kl. 18.30 i Studiefrämjandets

lokaler på Fabriksgatan 2. Kontaktperson: Johanna

Andersson, johanna.andersson.e@gmail.com
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LNF:s arbetsgrupper

Klimatgruppen

Klimatgruppen nystartar i höst med arbetsgrupper (se

föregående sida). Redan idag finns en studiecirkel som

tog sin start i somras, som man är välkommen att gå

med i när som helst. Här läser vi olika böcker och

texter inom ämnet klimat, samt diskuterar dem när vi

träffas. Har du en egen idé kopplad till klimatet som du

vill starta upp och driva? Hör av dig till oss och/eller

kom på startmötet!

Startmöte: onsdag 4 sep kl. 18.30 i Studie-

främjandets lokaler på Fabriksgatan 2. Kontaktperson:

Johanna Andersson, johanna.andersson.e@gmail.com

Cykelgruppen

Cykeln är en självklar del i ett hållbart samhälle. Det

finns en aktiv cykelgrupp, som arrangerar cykeldagar

och påverkar kommunen att prioritera cyklingen. Vi

inventerar cykelvägar och skriver till kommunen med

våra synpunkter och vi har nära kontakt med Tekniska

förvaltningen.

Startmöte: måndag 26 aug kl. 18.30 i Studie-

främjandets lokaler på Fabriksgatan 2. Kontaktperson

Tomas Björnsson, cicero@rtb.se
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Gruppen för biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär en uppsjö av arter och

naturtyper, vilket ger en rikare natur och ett friskare

och tåligare ekosystem. I Lunds kommun är stora

arealer uppodlade och bebyggelse och vägar breder ut

sig, men det finns också områden med rik natur.

Gruppen för biologisk mångfald kan arbeta med olika

frågor med anknytning till detta och alla är välkomna.

Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494.

Plangruppen

Är du intresserad av att försöka påverka Lunds

kommuns planering så att den tar ökad hänsyn till

miljön, naturen och klimatet? Då är du välkommen till

plangruppen, som bevakar plan- och trafikärenden

inom kommunen och skriver remissyttranden i viktiga

frågor.

För att vara med i plangruppen bör man vara

engagerad i vad som händer i Lunds kommun. Grup-

pen välkomnar särskilt den som har någon särskild

kompetens som till exempel erfarenhet av planarbete,

kunskaper om vattenfrågor eller flora och fauna. Man

behöver inte kunna allt, det är värdefullt att frågor kan

belysas ur olika vinklar. Kontaktperson Margit

Anderberg, tfn 0706 970699.
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LNF:s styrelse 2019 (fram till årsmötet 2020)

Tomas Björnsson ordförande 046 138158 cicero@rtb.se

Margit Anderberg sekreterare 0706 970699 margit.anderberg

123@gmail.com

Johanna Andersson 0703 997427 johanna.andersson.e@

gmail.com

Ingela Björck vice ordf. 0736 696292 ingela.bjorck@

comhem.se

Åsa Österman Jaworowski 0709 580960 asa.jaworowski@

gmail.com

Lars Nerpin 046 2113489 larsnerpin@

outlook.com

Staffan Nilsson kassör 0738 433494 staffan.u.nilsson@

gmail.com

Leif Runeson 046 139131 leif.runeson@

comhem.se

Cecilia Wide 0706 377341 cecilia.wide@

gmail.com

Hjalmar Åhrén fältbiolog 0761 082284 hjalmarahren@

gmail.com
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Meddela din e-postadress

Naturskyddsföreningen skickar några gånger om året ut medlems-

information 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.



Kontakta Lunds Naturskyddsförening

Postadress: c/o Anderberg, Grönegatan 7, 222 24 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 sam-

arbetar med Studiefrämjandet.
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To 5 sep Människor och bekämpnings-

medel (Dalby bibl iotek)

Sö 8 sep Vandring på Nöbbelövs mosse

Ti 1 0 sep Startmöte

Sö 1 5 sep Vandring i Måryd

On 1 8 sep Den accelererande artdöden

(Stadsbibl ioteket)

On 25 sep Kan en stad vara hål lbar?

(Stadsbibl ioteket)

Sö 29 sept Vandring i Fyledalen

On 2 okt Gruppens grepp (Stadsbibl)

Sö 6 okt Stadscykl ing ti l l Västerbro

On 9 okt Företags hål lbarhetsarbete

(Stadsbibl ioteket)

Sö 1 3 okt Utflykt ti l l Dalby Söderskog

On 1 6 okt Hål lbar matförsörjning för al la

(Stadsbibl ioteket)

Sö 20 okt Vandring Höje å ti l l Lomma

On 23 okt Bin och människor (Stadsbibl)

Sö 27 okt Utflykt ti l l Traneröds mosse

On 30 okt Barnaktivitet i Skryl le

On 6 nov Proteinframtider (Stadsbibl ioteket)

To 7 nov Hållbara transporter (Dalby

bibl iotek)

Sö 1 0 nov Cykeltur, dagvattenhantering i Lund

On 1 3 nov Hållbar konsumtion och kreativa

kompetenser (Stadsbibl ioteket)

On 27 nov Hela Sverige stäl ler om

(Stadsbibl ioteket)

To 5 dec Småfåglar i staden (Dalby

bibl iotek)

Sö 5 jan Nyårsvandring med fågelspaning

lund.naturskyddsforeningen.se
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