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Framöver:

GAMLA LUND   NYTT
NUMMER 2 2022MEDLEMSBREV FÖR FÖRENINGEN GAMLA LUND

Gamla Lunds årsbok 2021:

ASTRONOMIN
I LUND

Lund i förändring:

Flera stora byggprojekt

Gamla Lunds årsbok 2021 handlar om 
astronomin i Lund. Professor emeritus 
i astronomi Arne Ardeberg beskriver 

hur astronomin utvecklades i Lund från univer-
sitetets grundande 1666 till observatoriets till-
komst drygt 200 år senare. 

Föreningen Gamla Lund ber om ursäkt för 
att utgivningen försenats. När den är klar för 

avhämtning på föreningens kansli kommer vi 
att meddela detta på vår hemsida. Vi kommer 
också att informera om att boken är färdig i ett 
nyhetsbrev som vi skickar till de medlemmar 
som vi når via e-post d.v.s. alla som har medde-
lat sina e-postadresser.

Årsboken för 2022 är också under produk-
tion och kommer senare i höst. 

Styrelsen har en rad stadsbyggnadsprojekt 
att ge remissvar på framöver. 

I den framtida nya stadsdelen Väster-
bro vill man lägga om Öresundsvägens sträck-
ning. Planförslaget innebär bland annat att 
Öresundsvägens befintliga koppling till Mobi-
liarondellen stängs och istället leds vägen upp 
till Gustavshemsvägen och fram till korsning-
en Boställsvägen och Norra Ringen. Här vill 
styrelsen att man tar hänsyn till den medelti-

da landsvägens sträckning och låter den finnas 
kvar – kanske som cykelväg.

Vid Källbybadet vill man utreda om det 
kan bli plats för vad man kallar ett ”Nationellt 
centrum för idrott och folkhälsa”, något som 
kommer att påverka bland annat kolonilotter-
na längs järnvägen.

Vi tittar också på ändringsförslag för Dalby 
centrum, och följer diskussionen om sjukhu-
sets framtida placering. 

Den tidigare utannonserade pro-
grampunkten Vandring på Lunds 
kyrkogårdar skjuts upp. Vi åter-
kommer när vi hittat ett passande 
datum.

Höstens program kommer att pre-
senteras i nästa nummer av Gamla 
Lund-nytt som planeras att skickas 
ut i slutet av augusti.

Föreningen kommer att bli betyd-
ligt mer aktiv än tidigare på Face-
book och Instagram, så följ oss gär-
na där för information och diskus-
sion.

Föreningen Gamla Lund – Årsbok 92 – 2010

Astronomin i Lund 1667-1867 ger den astronomiska 
vetenskapens historia och utveckling från Anders Spoles 
banbrytande arbete under 1600-talet fram till bygget 
av observatoriet i nuvarande stadsparken. Professor 
Arne Ardeberg ger en ingående, detaljerad och fyllig  
orientering om de forskare som drev utvecklingen – trots 
ett tidvis fattigt universitet, krig, bränder och motstånd 
från olika håll. Boken är en berättelse om astronomi, dess 
hjälpvetenskaper, astronomerna, deras utbildning och 
studieresor, deras instrument, byggnader och upptäckter, 
allt placerat i en historisk kontext. 
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Föreningen ska börja skicka information via epost som komplement 
till Gamla Lund Nytt. För att kunna nå er på detta sätt 

måste vi veta era epostadresser. 

Skriv till kansliet gamlalund@telia.com eller ring 046-121265.
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Årsavgifter för 2022
Huvudmedlem                         290:-     
Familjemedlem (på samma adress)
Ungdoms- (upp till 25 år) 
och studentmedlemskap:         150:-                       

  60:-     
Företagsmedlemskap            1000:-       

          
Frivillig gåva             

                          Summa                                   _______       
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Skriv namn och inbetalningsdatum på kortet.

Namn Datum

Föreningen
Gamla Lund
Medlemskort 2022

Medlemskortet berättigar till inträde vid 
föreningens föredrag och evenemang. 

#

Kansliet
Kansliföreståndare: 
Amelie Andersson
Post- och besöksadress: 
Kattesund 6 A, 222 23 Lund. 
Telefon: 046 – 12 12 65
E-post: gamlalund@telia.com
Hemsida: www.gamlalund.se
Bankgiro:325-1675 
Swish:123-4227807

Öppettider
Måndag tisdag och onsdag 
kl. 9.00 – 13.00 i första hand fram 
till 31 januari.

Gamla Lund-Nytt
Ansvarig utgivare: 
Anna Svenson. Tryck: All-Media 
Öresund, Kävlinge

Föreningen
GAMLA LUND
Grundad 1918
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
•  att genom årsboken dokumentera Lunds historia och sprida  
 kunskap om person-, miljö- och kulturhistoria.

Nya namn i styrelsen:

Välkomna!
Vi ber att få hälsa de nya ledamöterna välkom-
na till Gamla Lunds styrelse: Lars Edgren, Petter 
Lönegård, Anna Wahlöö och som kommunens 
representant Lars-Micael Adrian (suppl.)

Styrelseledamoten Anna Svenson utsågs av 
årsstämman till ordförande efter Erik Larsson 
som valt att sluta som ordförande och avgå ur 
styrelsen.

De nya kommer att presenteras i nästa num-
mer av Gamla Lund-nytt

Tack!
Ett varmt tack riktas till de avgående styrelsele-
damöterna: Erik Larsson (ordförande), Bengt 
Aronsson och Sten Skansjö.

Sommarstängt
Kansliet kommer att vara stängt 11 juli – 31 juli och 22 augusti – 28 augusti d.v.s. veckorna 28, 29, 30 och 34.


