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Årsberättelse 2011
Årsmötet 2011
Föreningens årsmöte den 15 februari 2011 utgjorde startpunkten för verksamhetsåret.
I anslutning till årsmötet, som hölls i Lunds kommuns lokaler på Västra Station i Lund,
genomfördes ett seminarium med föredrag av styrelseledamoten Jimmie Simonsen,
planarkitekt i Lund, om organisationen C.I.A.M (Congrès internationaux d'architecture
moderne) och dess påverkan på svensk stadsplanering. Detta ledde till en intressant
diskussion om hur den samtida samhällsplaneringen påverkats av C.I.A.M. Till årsmötet
kom 19 medlemmar i FFS Södra Sverige. Fyra gäster från systerföreningen i sydöst
deltog i seminariet.
Vid årsmötet diskuterades verksamhetens inriktning och styrelsen fick värdefulla tips,
idéer och önskemål från medlemmarna som åtminstone delvis kunnat förverkligas under
2011 års verksamhet.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 utgjorts av ordförande Martin Ljungström,
ekolog, Sweco samt ledamöterna Lennart Serder, civ. ing SVR, Serder & Serder; Anders
Nyquist, planeringschef, Lomma kommun; Karin Gullberg, översiktsplanearkitekt,
Vellinge kommun; Anders Larsson, områdeschef, SLU Alnarp; Carolina Lundberg,
landskapsarkitekt, Vectura (numera Lunds kommun); Camilla Dahlström-Morland,
trafikplanerare, Malmö stad; Maj-Lena Linderson, naturgeograf, Lunds Universitet;
Jimmie Simonsen, fysisk planerare, Lunds kommun; Tine Utzon-Frank, arkitekt, Region
Skåne och Anna Persson, fysisk planerare, Tyréns.
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört åtta protokollförda möten; 1 mars, 12
april, 19 maj, 18 augusti, 13 september, 18 oktober, 29 november 2011 samt 17 januari
2012. Därtill har styrelsen varit i kontakt med systerföreningen FFS lokalavdelning
Sydöst. Kontakterna med Sydöst har bland annat resulterat i att sydösts medlemmar
välkomnas till Södras årsmötesseminarium.
Styrelsen har fortlöpande arbetat på att få en bättre bild av medlemssituationen och att
komplettera e-postadressregistret. Enligt det centrala registret finns nu 146 medlemmar i
FFS Södra vilket är en nettoökning med ca 16 medlemmar sedan föregående år.
Vidare har styrelsen arbetat med att utnyttja de möjligheter som föreningens centrala
hemsida erbjuder. Medlemsaktiviteter har fortlöpande varit utannonserade på hemsidans
kalendarium (www.planering.org). Hemsidan sköts sedan slutet av 2011 mer aktivt av

moderföreningen i Stockholm varför lokalavdelningen i Södra Sverige också mer aktivt
lägger ut information. Det gäller bland annat protokoll från styrelsemöten som sedan
slutet av 2011 läggs på hemsidan. Medlemmarna uppmanas att bevaka kalendariet på
föreningens hemsida.
Styrelsen har tidigare konstaterat att det bland medlemmarna finns en efterfrågan på
dialog och reflekterande samtal i frågor som planerarskrået brottas med i vardagen, och
att det är detta som lokalavdelningen ska sträva efter att erbjuda. Under 2011 har
styrelsen arrangerat evenemang och aktiviteter bland annat baserat på önskad inriktning
från medlemsdiskussionen vid årsmötet.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har fyra medlemsaktiviteter genomförts:
-

Den 19 maj arrangerades ett studiebesök på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU)
Alnarps Rehabiliteringsträdgård som guidades av styrelseledamoten Anders Larsson.
Efter rundvandringen med information i trädgården samlades deltagarna i
Alnarpsparken för mingel med baguetter och valfri dryck. Det var andra året i rad
som föreningen ordnade ett besök på Alnarp i kombination med avslutning i parken.
Försommarkvällen bjöd på bästa tänkbara väder och styrelsen ser det som början på
en tradition att som sommaravslutning bjuda medlemmarna på studiebesök på
Alnarp med avslutning i parken. Cirka 15 personer deltog.

-

Den 28 mars bjöds medlemmarna, tack vare styrelseledamoten Anders Nyquist, på
ett föredrag om klimatstrategiskt arbete i Lomma kommun. Det regnar alltmer, nivån
på havsytan höjs, det blåser allt kraftigare och oftare. Vatten och vattenhantering är
frågor som alltmer har hamnat på den kommunala dagordningen. I Lomma
kommuns nya översiktsplan har ett omfattande arbete lagts ner på att hantera dessa
frågor. Kommunens miljöstrateg Helena Björn presenterade kommunens
klimatstrategiska arbete för cirka 15 intresserade medlemmar. Som inledning bjöd
Lomma kommun på fika med tilltugg.

-

Den 25 augusti, kunde föreningen tack vare styrelseledamoten med dansk bakgrund,
Tine-Utzon Frank, bjuda medlemmarna till Köpenhamn och den danska
motsvarigheten till FFS (FAB Foreningen af Byplanlæggere). Mötet ägde rum i
flotta lokaler i Københavns Rådhus där medlemmarna bjöds på förtäring och mycket
intressanta föredrag: Per Frank, formand, FAB, hälsade välkommen och därefter
följde fyra föredrag: Tine Utzon-Frank, IBU-Øresund, infrastruktur og byudvikling i
Øresundsregionen, med fokus på stationsnær lokalisering, Peter Hartoft-Nielsen
Miljøministeriet, Københavns fingerplan og stationsnær lokalisering, Søren
Martinussen, Projektleder, Loop City, Jens Kvorning, Kunstakademiets
Arkitektskole, Strategier for bæredygtig byomdannelse. Lokalavdelningen utfäste
sig på stående fot för att bjuda de danska kollegorna på en liknande aktivitet på
svensk mark under kommande verksamhetsår. Evenemanget lockade 13 deltagare
från FFS och ungefär lika många från FAB.

-

Den 21 januari inbjöds medlemmarna, tack vare styrelseledamoten Karin Gullberg,
till en guidad rundvandring på Måkläppen, en sandrevel utanför Falsterbo som är
djurskyddsområde för bland annat säl. Området är tillgängligt för besökare endast 3
månader per år, november - januari. Evenemanget lockade dryga 20-talet anmälda,
såväl medlemmar som släkt och vänner. Dessvärre fick guidningen ställas in på
grund av en usel väderleksprognos som förutspådde tilltagande sydliga kulingvindar

och regn frampå dagen. De anmälda informerades om detta samt att vandringen
skulle genomföras ändå utan guide, så långt vädret tillät. Tolv tappra själar trotsade
vädret och belönades med att få se 2-3 sälar simmande följa vandringen längs
stranden på ganska kort avstånd ut i vattnet. Många fler sälar sågs på sandrevlar
längre bort. Fika intogs i blåst och regn vid ett sjömärke halvvägs till de bortersta
revlarna. Väder och vind inbjöd inte till att fullfölja promenaden till de yttersta
revlarna. Man kunde konstatera att bedömningen att vädret inte passade för guidning
var korrekt. Det hade varit omöjligt att höra i blåsten. Det stora antalet anmälda talar
för att medlemmarna att naturvård som del av samhällsplaneringen bör få göra
avtryck i kommande verksamhet.
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