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Kära medlemmar!
Ett annorlunda år har just passerat med inställda aktiviteter av olika slag i hela samhället. Detta har naturligtvis även 
gällt Gamla Lund, som emellertid till stora delar kunnat upprätthålla sin verksamhet i form av tidning, remissarbete, 
föredrag (digitalt sända) samt visst öppethållande av kansli. Situationen har dessvärre inte förändrats. Nedan finner 
Ni därför ett program som vi hoppas ska vara intressant, och som av nämnda skäl även fortsättningsvis måste sändas 
digitalt. Sätt för uppkoppling kommer att informeras om på vår hemsida någon timma före start. En del av programmet 
ansluter till årsboken 2020, som handlar om Lunda-arkitekter. 

Nämnda årsbok är nu färdig och kommer att kunna avhämtas på kansliet med början tisdagen den 16 februari kl. 
09.00–13.00 samt onsdagen den 17:e samma tid samt påföljande veckor  samma tider. Vi vill emellertid påminna om att 
vi måste begränsa antalet personer som samtidigt befinner sig på kansliet. Vi är övertygade om att boken kommer att 
uppskattas inte bara av medlemmar utan av personer långt utanför denna krets! 

Bifogat finner Ni även ett inbetalningskort för avgiften 2021 samt ett medlemskort. Det har sagts tidigare men förtjänar 
ändå att framhållas igen; i tider som dessa  prövas många föreningars verksamhet hårt. Vi hoppas därför att Ni är 
beredda att även fortsättningsvis stötta föreningen och på så sätt underlätta för den drygt 100-åriga föreningen att leva 
vidare. Trots allt börjar vi alla se ett ljus i tunneln!
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Årsavgifter för 2019 
Huvudmedlem                         290:-     
Familjemedlem (på samma adress)
Ungdoms- (upp till 25 år) 
och studentmedlemskap:         150:-                       

  60:-     
Företagsmedlemskap            1000:-       

          Årsboksporto, utland                125:-
Frivillig gåva             

                          Summa                                   _______       
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Årsavgifter för 2021

Kallelse till Årsmöte 2020

Skriv namn och inbetalningsdatum på kortet.

Namn Datum

Föreningen
Gamla Lund
Medlemskort 2021

Medlemskortet berättigar till inträde vid 
föreningens föredrag och evenemang. 

Slutligen vill vi passa på att nämna att föreningen söker 
medhjälpare/redaktör till vår tidning Gamla Lund-Nytt. Om 
någon själv skulle vara intresserad av att hjälpa till eller 
känner någon som skulle passa för uppgiften vore vi mycket 
tacksamma för detta.

Kallelse till ordinarie årsmöte kommer att ske vid senare 
tillfälle, dels i Gamla Lund-Nytt dels på vår hemsida.

Styrelsen hälsar Er alla varmt välkomna att delta i vårens 
arrangemang!



ERIK LARSSON
Ordförande



G A M L A LU N D - N Y T T | N R 1 20212

Posttidning B
Avs.
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A
222 23 Lund

• att genom årsboken dokumentera Lunds historia och      
sprida kunskap om person-, miljö- och kulturhistoria.

Verkar för våra medlemmar och våra syften:
• att följa bevarande och förnyelse i staden
• att slå vakt om vårt kulturarv
• att öka intresset för byggnadsvård

Föreningen Gamla Lund
Grundad 1918.

Kansliet
Kanslist och ekonomi: Amelie Andersson
Post- och besöksadress: Föreningen Gamla Lund, 
Kattesund 6 A,  222 23 Lund.
Telefon: 046 – 12 12 65 
E-post: gamlalund@telia.com 
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider (för närvarande tillfälligt reducerade): 
tisdagar och onsdagar kl. 9.00–13.00.  
Bankgiro: 325-1675   Swish: 123-422 78 07

Stort tack till våra sponsorer

Fabriks- och Hantverks-
föreningens i Lund 

Fastighets AB

Onsdagen den 10 februari kl 18.00
Göran Larsson, historiker och tidigare kulturdirektör  
och chef för Malmö stadsarkiv och Malmö Museer, lik-
som författare till ett stort antal historiska böcker och 
publikationer, berättar om och guidar oss i det nyligen 
renoverade Kungshuset.

Onsdagen den 24 mars kl 18.00
Arkitekten SAR, MSA MAA Bo Larsson, docent i stads-
byggnad, styrelseledamot i Gamla Lund liksom redaktör  
för årets bok ”Arkitekterna som formade Lund - 
ett lexikon” berättar om de tidigare samt viktigare 
stadsplaner som, under ett antal decennier under  
början och mitten av 1900-talet, tagits fram för staden  
Lund och som kommit att prägla densamma.

Onsdagen den 14 april kl 18.00
Föredrag på samma tema, men då vi fördjupar oss i ett 
antal mera specifika ämnen i boken: Otto Ryding, idag 
antikvarie på Boverket samt tidigare på Kulturen och 
Stadsbyggnadskontoret i Lund liksom bl.a. författare till 
Bevaringsprogrammen Lund utanför vallarna I och II, 
talar i ämnet ”Mellan Nationalromantik och Funkis, om 
några arkitekter i 20-talets Lund”. Tomas Tägil, univer-
sitetslektor tillika docent i arkitektur vid Arkitektskolan 
i Lund, LTH, berättar om några bostadsområden i Lund 
från 1940/1950-talen. Bo Larsson, se ovan, kompletterar 
med några exempel från 1940-och 1950-talen, samt ger 
en övergripande sammanfattning av de olika stilarna.

Onsdagen den 19 maj kl 18.00
En digital rundtur till de nya stadsdelarna i Lund och 
som under de senaste åren vuxit fram i ytterområdena. 
Presentationen kommer att ske huvudsakligen under 
ledning av stadsantikvarien Henrik Borg i samarbete 
med Digitala Träffpunkten, Lunds kommun.

PROGRAM VÅREN 2021


