
 

 
2023-02-23 

 

 

 

1 (3) 

  

 
Post: c/o Björnsson, Fjelievägen 24 A, 227 36 Lund E-post: lund@naturskyddsforeningen.se 
Webb: https://lund.naturskyddsforeningen.se Facebook: naturskyddsforeningenlund  

    

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 

(Det 48:e verksamhetsåret) 

 

Årsstämman hölls 17 mars 2022 i närvaro av 16 medlemmar. 

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordförande vald 2022 för 1 år Tomas Björnsson 

Ledamot vald 2022 för 2 år Lars Nerpin  

”- ”-  Staffan Nilsson 

”- ”-  Peter Sondhauss 

Ledamot vald 2021 för 2 år Ingela Björck 

”- ”-  Leif Runeson 

”- ”-  Cecilia Wide 

Suppleant vald 2022 för 1 år Gabriella Eliasson  

”- ”-  Åsa Granath  

”- ”-  Patrik Gyland 

”- ”-  Linda Hartman 

”- ”-  Kent Lundgren 

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 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 Björck 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 Åsa Granath, för cykelgruppen Tomas Björnsson, för 

biologisk mångfald-gruppen Staffan Nilsson. Kemikaliegruppen och Handla 

miljövänligt-gruppen har varit vilande.  

Revisor vald 2022 för 1 år Kolbrún Árnadóttir 

”- ”-  Gösta Regnéll 

Suppleant ”-  Ingrid Månsby 

”- ”-  Ingrid Sandberg 

Valberedning vald 2021 för 1 år Margit Anderberg (sammankallande) 

”- ”-  Cecilia von Arnold 

”- ”-  Lotti Rosenkvist  
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Medlemmar 

Under 2022 hade LNF sammanlagt 4654 medlemmar i 2975 hushåll, jämfört med 4064 

medlemmar i 2601 hushåll under år 2021. (Under hösten har Naturskyddsföreningen 

haft en stark tillströmning av nya medlemmar och LNF har ökat med cirka 600 

medlemmar i nästan 400 hushåll.) 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2022. Efter januarimötet 

återgick mötena till att vara fysiska. 

Representation 

Ingen från LNF deltog i rikskonferensen som hölls i Mora 14-15 maj.  

Flera medlemmar ur LNFs styrelse har medverkat vid fredagsdemonstrationerna 

”Fridays for Future” vid ett antal tillfällen och var med och bemannade miljöbordet på 

Stortorget inför valet i september. 

Tomas Björnsson deltog i den nationella cykelkonferensen i Värnamo i augusti och 

presenterade föreningens cykelkartor. 

Kommunikation med medlemmar och allmänheten 

LNFs 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, information från 

arbetsgrupperna, med mera. Webbsidan har många besökare, framför allt de sidor som 

berör LNFs blad om cykelutflykter runt Lund. 

På Facebook, naturskyddsforeningenlund 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 e-post till alla 

medlemmar med information om vad som är på gång. De flesta medlemmar (över 70%) 

har angett epost. 

Under våren publicerade föreningen cykelkartor över Skåne, Blekinge, Kronoberg samt 

delar av Halland och Kalmar på sin webbsida. 

Arbetsgrupper 

Klimatgruppen har haft en studiecirkel under temat ”nerväxt”. Under hösten startades 

en ny klimatgrupp efter att det tillkommit nya medlemmar vid startmötet i september. 

Cykelgruppen har medverkat på en cykeldag i början av juni tillsammans med Tekniska 

förvaltningen samt har haft en egen aktivitet vid stationen under den ”bilfria dagen”. 

Gruppen hade sju fysiska möten under året och arrangerat tre cykelturer. Cykelgruppen 

har också utsett och delat ut priset till ”årets lundacyklist”. 

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

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

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. 
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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. 

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 2022 

genomfördes femton föreläsningar i bibliotekets atriumgård.  

LNF har under pandemiåret i egen eller delad regi genomfört 22 utåtriktade 

programaktiviteter av olika slag, hälften på våren och hälften på hösten.  LNF har 

medverkat vid Skördefesten i Stadsparken i september samt på Kulturens julstök. 

LNF har haft två startmöten för att locka nya aktiva. De har hållits utomhus. 

Yttranden och skrivelser (länkar finns på LNFs webbsida) 

2022-02-02 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från NCC Industry 

om förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Skrylle. 

2022-04-27 skrivelse till Tekniska nämnden: Stäng inte ute gång- och cykeltrafikanter. 

2022-05-05 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från NCC Industry 

om förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Skrylle. 

2022-06-27 till Stadsbyggnadskontoret: Yttrande över direktiv till översiktsplan för 

Lunds kommun. 

2022-09-12 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från NCC Industry 

om förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Skrylle. 

2022-08-14 till Kraftringen: Synpunkter på Örtoftaverket, avgränsningssamråd. 

2022-10-02 till Tetra Pak: samråd angående Tetra Paks anläggning på Råbyholm. 

2022-10-16 till Mark- och miljödomstolen: Yttrande över ansökan från NCC Industry 

om förlängt och utökat tillstånd till stenbrottsverksamheten i Skrylle. 

2022-12-05 till Länsstyrelsen. Yttrande över förslag till reviderad skötselplan för 

Maskängen i Lunds kommun.  

Strax före jul kom domen från Mark- och miljödomstolen angående målet om 

stenbrottet i Skrylle. Domstolen avslog NCCs ansökan vilket är en stor seger för 

föreningen. 

 

För styrelsen i Lunds Naturskyddsförening 

 

 

Tomas Björnsson, ordförande 


