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Kära medlem i AFSL!
Äntligen har våren kommit till Lund! Den kalla och blåsiga Skånevintern verkar nu dra sig tillbaka till
förmån för aprilväder som ger oss vårblommor och fågelsång. Glädjande nog våras det också för
eldriven busstrafik. Flera svenska städer har installerat elbussar i linjetrafik, bland andra Ängelholm,
Stockholm, Göteborg och Umeå.
I mars hade AFSL årsmöte och valde Börje Hed till ny ordförande. Cecilia Holm stannar kvar i
styrelsen som vice ordförande. Monica Krantz och Gertrud Trygg är nya ledamöter. Mer om detta i
bifogat årsmötesprotokoll.
I AFSL kommer vi bland annat att ägna oss åt att bedriva långsiktigt opinionsarbete för att hitta
hållbara alternativ till ytterligare spårvägsutbyggnad. Vi kommer att arbeta för att stoppa
spårvägsetapperna 2, 3 och 4, som redan finns med i kommunens översiktsplaner. Läs mer om detta i
bifogade programförklaring för AFSL.
Kommunpolitikerna i Lund är som vanligt sena när det gäller kommunikationer och ny teknik.
Spårvägsbeslutet för etapp 1 är fattat, men AFSL fortsätter att bevaka möjligheterna att stoppa
spårvägen. Uppdatera dig om vad som händer i Lundapolitiken genom att läsa Börje Heds rapport
om det politiska läget!
En del av er har betalat medlemsavgift för 2016 men långt ifrån alla. Så vi skickar med en vädjan:
Glöm inte betala medlemsavgiften! Det kostar fortfarande bara 100 kronor om året att bidra till
arbetet för att få ett spårvägsfritt Lund. Så här enkelt är det att betala:
- Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-3983. Ange namn, e-post, telefon och postadress!
-Swisha 100 kronor till 1230003913 (företagskonto). Ange namn, e-post, telefon och postadress!
Du kanske inte minns om du har betalat eller ej för i år? Skicka ett mejl till AFSL:s kassör Anitha Bruun
(anitha.bruun@bredband.net) och fråga. Hon har koll på medlemsregistret och kan ge dig besked
med vändande post.

Betala din medlemsavgift idag – vi behöver ha många medlemmar!
Med vänlig hälsning
Styrelsen för AFSL

