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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

(Det 47:e verksamhetsåret) 

 

Årsstämman hölls digitalt 30 mars 2021 i närvaro av 20 medlemmar. 

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordförande vald 2021 för 1 år Tomas Björnsson 

Ledamot vald 2021 för 2 år Ingela Björck 

”- ”-  Leif Runeson 

”- ”-  Cecilia Wide 

Ledamot vald 2020 för 2 år Staffan Nilsson 

”- ”-  Lars Nerpin 

”- ”-  Karin Nilsson 

Suppleant vald 2021 för 1 år Hanna-Louise Aasen 

”- ”-  Patrik Gyland 

”- ”-  Lena Hiselius 

”- ”-  Peter Sondhauss 

Lunds Fältbiologer har från årsmötet inte valt någon representant till styrelsen.  

Styrelsen utsåg inom sig Ingela Björck till vice ordförande, Leif Runeson till 

sekreterare, Staffan Nilsson till kassör och Lena Hiselius till medlemsansvarig, och 

Tomas Björnsson till postmottagare. Tomas Björnsson och Staffan Nilsson utsågs att 

var för sig teckna firma för Lunds Naturskyddsförening. Vidare utsågs Tomas 

Björnsson och Ingela Björck att bevaka föreningens e-postbrevlåda. Ingela utsågs även 

att svara för extern information och vara kontaktperson för nya medlemmar. Cecilia 

Wide utsågs till studieansvarig och kontaktperson för Studiefrämjandet. Ingela Björck 

och Cecilia Wide utsågs till ansvariga för föreningens Facebook-sida. 

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 2021 för 1 år Kolbrún Árnadóttir 

”- ”-  Gösta Regnéll 

Suppleant ”-  Ingrid Månsby 

”- ”-  Ingrid Sandberg 

Valberedning vald 2021 för 1 år Margit Anderberg (sammankallande) 

”-   ”-  Per Blomberg 

”-   ”-  Bibi Nordström  
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Medlemmar 

Under 2021 hade LNF sammanlagt 4064 medlemmar i 2601 hushåll, jämfört med 4212 

medlemmar i 2519 hushåll under år 2020. (Riksföreningen har ändrat sina rutiner och 

kräver nu att det finns personnummer även för familjemedlemmar, vilket leder till att 

ett antal personer strukits ur medlemsregistret. Det rör sig inte om en reell minskning, 

vilket syns på att antalet hushåll har ökat.) 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under 2020. Under hösten återgick 

mötena till att vara fysiska. 

Representation 

Tomas och Cecilia deltog i riksstämman som hölls i månadsskiftet maj-juni och var 

digital.  

Flera medlemmar ur LNFs styrelse har medverkat vid fredagsdemonstrationerna 

”Fridays for Future” vid ett antal tillfällen. 

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. Webbsidan har många besökare, framför allt till de sidor 

som berör LNFs blad om cykelutflykter runt Lund. 

På Facebook, lundsnaturskyddsforening aviserar vi kommande arrangemang och länkar 

till annan information som kan vara av intresse för natur- och miljöintresserade. 

Inläggen läses av många.  

E-post används ganska sparsamt, 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. De flesta medlemmar (över 70 %) har angett epost. 

Under våren publicerade föreningen cykelkartor över hela Skåne på vår webbsida. 

Arbetsgrupper 

På grund av pandemin har mycket av det traditionella grupparbetet legat nere under 

våren, men till en del kommit igång under hösten. 

Klimatgruppen har haft en studiecirkel under temat ”nerväxt”. 

Cykelgruppen har medverkat på en cykeldag i början av september. Gruppen hade tre 

fysiska möten under hösten. 

Gruppen för biologisk mångfald har arrangerat ett antal exkursioner (se program).  

Plangruppen har under året förberett 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. Vi har 

också haft samarrangemang med Naturum Skrylle och med Lunds Botaniska Förening. 
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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. 

Föreningsaktiviteter 

LNF har i samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Lunds universitets Hållbarhets-

forum drivit en föreläsningsserie på temat klimat, miljö och hållbarhet. Under 2021 

genomfördes dock endast sex föreläsningar i bibliotekets atriumgård (under hösten).  

LNF har under pandemiåret i egen eller delad regi genomfört 11 utåtriktade 

programaktiviteter av olika slag.  

LNF har också haft två startmöten för att locka nya aktiva. Höstens möte var utomhus. 

Under våren genomfördes nio utomhusaktiviteter. Antalet utomhusaktiviteter under 

hösten var nio.  

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

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

2021-01-27 till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över Parkeringsstrategi. Inriktning för 

parkeringsplanering i Lunds kommun. 

2021-02-15 till Regeringen: Överklagande av beslut om vägplan för ombyggnad av väg 

108, delen Staffanstorp–Lund, Staffanstorps kommun, Skåne län. 

2021-02-25 till Trafikverket: Samrådsyttrande 3 över 'Järnvägsplan i projekt 

Hässleholm–Lund, lokaliseringsutredning' 

2021-05-28 till Stadsbyggnadskontoret: Granskningsyttrande över detaljplan för del av 

Galgevången 1:20 m.fl. i Lund (Fader Bergs väg) 

2021-07-29 till Tekniska förvaltningen: Yttrande över förslag till bildande av 

naturreservatet Höjeådalen. 

2021-08-14 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från NCC Industry 

om förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Skrylle. 

2021-08-19 till Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan från AB Sydsten om förlängt och 

utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Hardeberga.  

2021-08-26 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från AB Sydsten om 

förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Dalby. 

2021-09-13 till Länsstyrelsen: Yttrande över förslag till ombildande av naturreservatet 

Linnebjär. 

2021-10-07 mejl till folkvalda i Lunds kommunfullmäktige: Vägprojekt och 

klimatarbete i praktiken. 

2021-10-25 till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över samrådshandling, planprogram 

för centrala Södra Sandby. 

2021-10-29 till Tekniska förvaltningen: Yttrande över förslag till bildandet av 

naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan 

2021-11-03 till VA SYD: Yttrande över nytt avloppsreningsverk i Sjölunda i Malmö 

och nya tilloppsledningar, avgränsningssamråd. 
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2021-11-09 till Regeringen: Yttrande över Trafikverkets yttrande över Lunds 

Naturskydds-förenings överklagande av beslut om vägplan för ombyggnad av väg 108, 

delen Staffanstorp–Lund, Staffanstorps kommun, Skåne län. 

2021-11-13 till Länsstyrelsen: Yttrande över förslag till reviderad Naturvårdsplan för 

Skåne. 

2021-12-07 mejl till ledamöterna i kommunstyrelsen i Lund: Besluta inte om Källby 

reningsverk nu. 

2021-12-13 till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över granskningshandling: 

Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort. 

 

 

 

För styrelsen i Lunds Naturskyddsförening 

 

Tomas Björnsson, ordförande 


