Årsberättelse 2013 FFS Södra
Årsmötet 2013
Lokalavdelningens årsmöte den 8:e februari 2013 utgjorde starten för
verksamhetsåret.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 utgjorts av ordförande
Anna Hamberg, avdelningschef WSP samt ledamöterna Camilla
Morland. trafikplanerare Gatukontoret Malmö stad; Thomas
Holtenäs, Arkitekt SAR Holtenäs & Holtenäs, Helsingborg: Karl Lövrie,
Landskapsarkitekt LAR, SLU; Lennart Serder civ ing SVR, Serder &
Serder; Louise Andersson, Landskapsarkitekt LAR, Länsstyrelsen; MajLena Linderson, Naturgeograf, Lunds universitet; Martin Grander
Doktorand, Malmö Högskola; Tine Utzon Frank, Arkitekt; Ulrika
Håkansson Ström, Planarkitekt, Lomma kommun samt Martin
Ljungström, Ekolog, Sweco.
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 6 st protokollförda
möten; 25:e februari, 3:e april, 7:e maj, 13:e augusti, 15:e oktober
samt 9:e december.
Enligt det centrala registret finns nu 136 medlemmar i FFS Södra.
Vår lokalavdelning i Södra Sverige annonserar medlemsaktiviteter på
hemsidans kalendarium (www.planering.org), medlemmarna
uppmanas att bevaka kalendariet på föreningens hemsida.
Inbjudningar utsändes även till samtliga medlemmar via e-mail.
Medlemmarnas önskemål inför 2013
Styrelsen har under året utgått från önskemål om aktiviteter som
framfördes vid årsmötet 8 februari 2013, nämligen:
Studera Lunds stad och konsekvenserna av de stora utbyggnader som
planeras i nordöstra Lund
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Infrastrukturfrågor Skåne.
Regionförstoring och kommunsammanläggning.
Tema om cykling med klimatvinkling
Hur arbetar man med samhällsplanering i andra länder? Finns någon
gästforskare eller annan som kan berätta?
Medlemsaktiviteter 2013
8 februari Mitvegsseminar Öresundmetron
I anslutning till årsmötet, som hölls i Börshusets lokaler intill Malmö
station, genomfördes ett Mitvegsseminar om Öresundsmetron.
Lennart Serder inbjöd FFS medlemmar att delta i ”En dag om visionen
Öresundsmetro”. Malmö stad och Köpenhamns kommun undersöker
gemensamt möjligheterna för en högfrekvent metroförbindelse
mellan Köpenhamn och Malmö, centrum till centrum. Bland de
många talarna återfanns t.ex. John Funghi från San Fransisco
Municipal Transportation Agency som talade om Bay Area och Lise
Lyck, Copenhagen Business School, som talade om hur en snabb,
högfrekvent förbindelse skulle kunna förstärka och förena kulturlivet
i regionen.
Efter dagen höll FFS Södra sitt årsmöte. Ett 15-tal av föreningens
medlemmar deltog vid mötet.
15 maj Spårvagn eller buss?
Den 15 maj inbjöds FFS medlemmar till föredrag med efterföljande
paneldiskussion och fika. Lennart Serder och Martin Ljungström
planerade arrangemanget. Temat för dagen var ”Spårvagn eller
buss?”. Avsikten med seminariet var att lyfta fram de positiva
aspekterna med de båda kollektivtrafikslagen och att få en diskussion
om när och var det ena eller det andra passar bäst. Kvällen inleddes
med att Susanne Duval, projektkoordinator på SPIS (Spårvagnar i
Skåne) berättade om den pågående satsningen i Lund, Helsingborg
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och Malmö och de fördelar man ser med spårvägslösningar. Därefter
presenterade Sven-Allan Bjerkemo, trafikkonsult, ett brett spektra av
busslösningar från olika delar av Europa och de fördelar man kan se
med dem. Därefter skulle Christian Rydén, trafikplanerare i Lund,
sammanfatta vilka avvägningar man gjort i just Lund. Han blev
tvungen att hoppa av p.g.a. sjukdom. I hans ställe ryckte Marcus
Horning, projektledare på SPIS, förtjänstfullt in och berättade om
projektets fortskridande. Det var ca 25-30 personer närvarande och
diskussionen var rättfram och givande, alla närvarande var eniga om
att det viktiga är att stärka kollektivtrafiken.
19 juni Avslutning på Alnarp
Karl Lövrie inbjöd till en traditionsenlig avslutning på Alnarp. Trots ett
hejdundrande åskväder var vi ett 15-tal personer som samlades för
att lyssna till en mycket intressant presentation av
forskningsprojektet FUSE, som Anders Larsson höll. Den planerade
rundturen blev förkortad på grund av vädret, men vi förde
intressanta diskussioner vid efterföljande fikastund innan vi önskade
varandra glad sommar.
25 november Brunnshög nästa
I november hälsade Karl Lövrie och Louise Andersson FFS
medlemmar välkomna till en kväll i stadsplaneringens tecken. Eva
Dalman, projektledare på Lunds kommun, berättade om Brunnshög,
bakomliggande idéer kring t.ex. miljöarbete, klimatanpassning,
täthet, trafik och etapptänkande. I samband med en fikastund
öppnades upp för en informell och reflekterande diskussion. Träffen
samlade ovanligt många studenter som bidrog med friska idéer och
nya infallsvinklar. Ca 15-20 personer var värvarande.
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