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Post: Fjelievägen 24 A, 227 36 Lund E-post: lund@naturskyddsforeningen.se 
Webb: http://lund.naturskyddsforeningen.se Facebook: lundsnaturskyddsforening  

    

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

(Det 45:e verksamhetsåret) 

 

Årsstämman hölls 21 mars 2019 i närvaro av 26 medlemmar. 

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordförande vald 2019 för 1 år Tomas Björnsson 

Ledamot vald 2019 för 2 år Ingela Björck 

”- ”-  Leif Runeson 

”- ”-  Cecilia Wide 

”- vald 2019 för 1 år Margit Anderberg 

”- vald 2018 för 2 år Tomas Björnsson 

”- ”-  Staffan Nilsson 

Suppleant vald 2019 för 1 år Johanna Andersson 

”- ”-  Niclas Eneberg 

”- ”-  Lars Nerpin 

”- ”-  Åsa Österman Jaworowski 

Hjalmar Åhrén har varit representant för Lunds Fältbiologer under hela året. Niclas 

Eneberg lämnade sin plats i styrelsen i april 2019. 

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 kontakt-

person för nya medlemmar. Staffan Nilsson utsågs till studieansvarig och kontakt-

person 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. Kemikaliegruppen och Handla 

miljövänligt-gruppen har varit vilande.  

Revisor vald 2019 för 1 år Kolbrún Árnadóttir 

”- ”-  Gösta Regnéll 

Suppleant ”-  Lars Magnusson 

”- ”-  Ingrid Sandberg 

Valberedning vald 2019 för 1 år Per Blomberg 

”-   ”-  Malin Nivåker Lundström 

”-   ”-  Börje Åhgren (sammankallande) 

Malin Nivåker Lundström flyttade från Lund sommaren 2019 och avsade sig sitt 

uppdrag. På styrelsens initiativ har Eva Sköld inträtt i valberedningen. 
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Medlemmar 

Under 2019 hade LNF sammanlagt 4739 medlemmar i 2472 hushåll, jämfört med 4182 

medlemmar i 2334 hushåll under år 2018. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2019. 

Representation 

Naturskyddsföreningen höll rikskonferens i Kristianstad 10–12 maj. Från LNF deltog 

Margit Anderberg, Johanna Andersson, Tomas Björnsson och Åsa Österman 

Jaworowski.  

Vid länsstämman för Naturskyddsföreningen i Skåne 4 maj i Höör deltog Margit 

Anderberg och Leif Runeson. 

Kretsråd för Naturskyddsföreningens kretsar i Skåne hölls 31 mars i Höör. Margit 

representerade LNF. 

Tomas och Margit representerade LNF vid Katedralskolans arrangemang ”Jordens dag” 

23 april. 

Tomas har varit talat vid tre tillfällen på de större fredagsdemonstrationerna på 

Stortorget i Lund, i mars, september och november. 

Tomas deltog som föreläsare på Skånsk cykelfestival i Skurup i september. 

Tomas deltog i starten för kommunens projekt ”Klimatneutrala Lund 2030” i 

november. 

Tomas och Margit deltog i Skånskt Cykelforum, anordnat av Region Skåne, 

6 november. Margit deltog också i Region Skånes möte med nätverket ”100 % 

fossilfritt Skåne 2020” där LNF är en av undertecknarna. 

Vid Naturskyddsföreningen i Skånes konferens om Biologisk Mångfald i Tyringe 16–

17 november deltog Staffan Nilsson. 

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. 

Inläggen blir alltmer lästa, till exempel kan nämnas en notis om grönsaker utan 

plastförpackningar i affärer på Nya Zeeland, som lästes av 542 personer varav 91 gick 

vidare till någon sorts ”interaktion” (som att läsa ursprungsartikeln, eller dela notisen), 

och en notis om en trafikdödad utter strax utanför Lund som lästes av 316 personer med 

56 interaktioner.  

E-post används ganska sparsamt eftersom e-postadresser saknas till många medlemmar, 

men några gånger om året skickas en allmän e-post med information om vad som är på 

gång. En gång i månaden skickas ett välkomstbrev till nya medlemmar. 

Under våren gav föreningen ut ytterligare en cykelkarta, över Lunds tätort och byarna. 

Med ett samarbete med Tekniska förvaltningen har vi tryckt 4000 exemplar av vardera 

denna karta samt den över Lunds omgivningar. 
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Arbetsgrupper 

Klimatgruppen hade en studiecirkel under sommaren. Inom styrelsen har det bildats en 

”klimatstyrgrupp” som planerar och genomför aktiviteter. 

Under hösten 2019 har en studiecirkel på temat Mat och klimat avhållits på Studie-

främjandet. Deltagarna har behandlat frågor om hur utsläpp av växthusgaser från 

sektorn kan minska. Bland annat har matsvinn, bäst före-tider, transportavstånd, CO2-

räkenskaper, förpackningar, torghandel, näthandel samt andra direktkontakter med 

lokalproducenter behandlats. Besök i några affärer har gjorts av deltagarna. Antal 

träffar var fyra och antal deltagare sex till åtta. Cirkeln fortsätter.  

Klimatgruppen hade under hösten en undergrupp som arbetade med Lundaförslag som 

skickas till kommunen, undertecknade av enskilda personer. Ett förslag, om skarpare 

klimatmål, las ut under hösten och fick över 100 röster vilket innebär att de gick vidare 

till bearbetning inom kommunen. Ytterligare tre förslag är under utarbetande. 

Cykelgruppen har varit mycket aktiv. Ett antal medlemmar har deltagit både under 

cykeldagen 14 april (som var kall, bara 6 grader) och under firandet av 20-årsjubileet 

för LundaMaTs i september. Båda evenemangen är ett samarbete med Tekniska 

förvaltningen i Lunds kommun. 

Cykelgruppen har också cyklat runt och undersökt trafiksituationen runt 

Pilsåkersområdet. Under sommaren organiserade gruppen två cykelutflykter. 

Gruppen för biologisk mångfald har under året genomfört flera allmänna exkursioner 

inom föreningens programverksamhet. Bland annat har gruppen under året uppmärk-

sammat problemet med invasiva arter. Gruppen har också (tillsammans med plan-

gruppen) besvarat yttranden med relevans för naturen och bevakat NCC:s täkt-

verksamhet 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. 

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. 

Naturskyddsföreningen i Skåne flyttade sitt kansli från Lund till Höör i januari, vilket 

innebär att LNF inte längre kan använda kanslilokalen för sina möten. Gruppmötena 

har hållits på Studiefrämjandet. 

LNF har anslutit sig till Lunds kommuns Överenskommelse med idéburen sektor. 

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 Hållbarhets-

forum en föreläsningsserie på temat klimat, miljö och hållbarhet. Under 2019 
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genomfördes inte mindre än arton föreläsningar i bibliotekets atriumgård. Antalet 

åhörare har pendlat mellan 65 och 350 och genomsnittet ligger över 100. Även på 

biblioteket i Dalby ordnades två föreläsningar. 

Totalt har LNF under året i egen eller delad regi genomfört cirka 40 utåtriktade 

programaktiviteter av olika slag. 

Under våren genomfördes tio utomhusaktiviteter. Dock tvingades vi ställa in den 

årligen återkommande Naturnatten 5 juni. Antalet utomhusaktiviteter under hösten var 

nio. Vandringen längs Höje å till Lomma fick ställas in då högt vattenstånd gjorde 

leden oframkomlig. Under sommaren 2019 hade LNF ett särskilt sommarprogram med 

två cykelutflykter, två biologiska utflykter, och slåtter på Domedejla mosse till-

sammans med Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred. 

Naturskyddsföreningens nationella klädbytardag ordnades på Mötesplats Klostergården 

och på Internationella Engelska skolan. 

Natursnokarna, Naturskyddsföreningens verksamhet för barn i åldrarna tre till sju år 

och medföljande vuxna, kunde genomföra en aktivitet under våren men upphörde 

därefter då snokledaren flyttat till annan ort. 

Cecilia Wide ledde en studiecirkel om fåglar under våren och en på hösten.  

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

2019-02-19 till Mark- och miljödomstolen: Begäran om återkallande av tillstånd för 

NCC Industry att bedriva täktverksamhet på fastigheten Hardeberga 2:32 m.fl. i S. 

Sandby. 

2019-03-04 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, detaljplan för del av 

Helgonagården 8:1 m fl i Lund (Ideontorget). 

2019-03-15 till Tekniska nämnden: Synpunkter på Lunds färgade cykelstråk.  

2019-03-28 till Kommunkontoret: Yttrande över förslag till energiplan för Lunds 

kommun.  

2018-03-31 epost till ledamöterna i Lunds kommunstyrelse med önskan om att avslå 

förslaget till detaljplan för motorvägsavfarten vid Idéon.  

2019-04-18 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från AB Sydsten om 

tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet inom fastigheterna Önneslöv 38:3 

m.fl. 

2019-04-25 till Tekniska nämnden: Vägvisning för cyklister på Bantorget efter 

ombyggnaden. 

2019-05-29 till Mark- och miljööverdomstolen: Överklagande av beslut av Mark- och 

miljödomstolen i Växjö i fråga om ansökan om återkallande av tillstånd för NCC 

Industry att bedriva täktverksamhet på fastigheten Hardeberga 2:32 m.fl. i S. Sandby. 

2019-05-29 till Mark- och miljödomstolen: Överklagande av beslut om antagande av 

detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Trafikplats Ideon).  

2019-06-12 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, detaljplan för Stora Råby 

37:20 i Lund (Stora Råby byaväg). 

2019-09-16 till Länsstyrelsen: Överklagande av beslut: Förhandsbesked för nybyggnad 

av enbostadshus, komplementbyggnad och väderskydd samt etablering av 

sportfiskeanläggning samt besöksparkering, Önneslöv 1:14 och Önneslöv 12:4. 
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2019-09-30 till Staffanstorps kommun: Samrådsyttrande, fördjupad översiktsplan för 

Flackarp–Höjebromölla.   

2019-09-30 till Länsstyrelsen: Begäran om återkallande av tillstånd för NCC Industry 

att bedriva täktverksamhet på fastigheten Hardeberga2:32 m.fl. i S. Sandby. 

2019-10-24 till Stadsbyggnadskontoret: Samrådsyttrande, fördjupad översiktsplan för 

Källby i sydvästra Lund. 

2019-10-31 till Regeringen: Överklagande av beslut om vägplan för ombyggnad av 

E22 Malmö–Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan – trafikplats Lund Norra. 

2019-11-04 till Tekniska nämnden: Cykelparkering i Lund. 

2019-12-02 till fastighetsägare: Cykeltrafik inom Pilsåkersområdet. 

2019-12-02 till Tekniska nämnden: Cykeltrafik på Pilsåkerområdet. 

2019-12-02 till Lunds Renhållningsverk: Önskemål om bättre återbruk. 

 

 

För styrelsen i Lunds Naturskyddsförening 

 

Tomas Björnsson, ordförande 


