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Fredag. Ola Salo gläntar på
garderoben inför sin show.

Nyheter. Skolfoton hotas av
osäkerhet kring nya lagen.
Soligt

C4–7

Mulet

16°
Växlande
molnighet.
Omkring
halvklart

Molnigt

A4

Grundad 1848 · Årgång 172 · Vecka 36

Lösnummer: måndag–torsdag 25 kr, fredag–söndag 35 kr · Hemburen från 13,40 kr/dag.

Strid om karens
för hyrpersonal

Nyheter. Region Skåne vill inte att vårdanställda som går till
bemanningsföretag ska kunna jobba för regionen igen förrän
efter ett år. Förslaget sågas av Vårdförbundet Skåne.
A11

Misstänkt
19-åring
släpptes

”Framförallt
vill en Lundacyklist inte bromsa i onödan.”

■ Mannen som misstänktes

för medhjälp till mordet på
Sergels väg i Malmö släpptes ur häktet igår.
B8

Lena Philipson om de nyanlända
studenterna – som fortfarande
har självbevarelsedrift i cykeltrafiken.
B4

Svaga elever fick inte stöd
En skola i Svedala får allvarlig
kritik för att ha dröjt med att
utreda svaga elever.
B6

Nytt samarbete mot gäng
Igår hölls det första mötet
för en bred partiöverenskommelse mot gängvåld. A6

Lund inspirerar världens städer
Klimatforskaren Johanna Alkan Olsson utbildar tjänstemän inom miljöområdet från hela världen om Lunds lösningar kring sopsortering, cykelvägar och återbruk. B2
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STADSPLANERING

Han ska fixa
Brunnshög
– och bygglov
■ Hans Juhlin från Karls-

krona ska bli Lunds nye
stadsbyggnadsdirektör. Förutom att ta sig
an Brunnshögsprojektet hoppas han kunna
göra det lättare för vanliga Lundabor att söka
bygglov.

Mega Trishuta Pathiassana är lektor vid tekniska högskolan på Sumbawa, i östra Indonesien. Hon är
expert på avfallsfrågor. ”Jag är särskilt nyfiken på era förbränningsanläggningar”, säger hon.

Deltagare i kursen ”Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer” fick en rundvandring till några av Lunds sevärdheter, till exempel Sankt Hans backar, Smörlyckans ip och Skarpskyttevägen.

Sopsortering och grönska
Kan Borgarparken få en efterföljare i Istanbul? Kan sopsorteringen på Skarpskyttevägen kopieras i Indonesien? En internationell kurs för stadsplanerare gör scenariot
mindre osannolikt än man först kan tro.
■ Stadsdelen

Maltepe ligger vid kusten på den
asiatiska sidan av femtonmiljonersstaden Istanbul.
Runt 450 000 personer bor
här i vad som en gång var
en fashionabel badort, på
lagom avstånd från centrum.
Från 1970-talet började
dock saker och ting förändras. Befolkningen ökade och med det trångboddheten. Det som fanns kvar
av grönska försvann – och
Maltepes centrala delar

blev en sten- och betongdjungel.
Men nu finns det en vilja
att ändra på detta. Och en
av dem som ska få saker att
hända är Bahadır Keşan,
en 37-årig stadsplanerare,
anställd på Maltepes gatukontor.
– Gröna ytor betyder livskvalitet. Och eftersom det
finns så få gröna ytor måste
vi se till att de blir tillgängliga för alla, säger han.
Det hade varit lättare om
det funnits mer pengar. För

det existerar statliga medel
som kan användas till att
köpa mark – också för att
skapa parker – men de brukar gå åt till underhåll åt
redan existerande grönområden.
– Så vi skulle behöva
lägga mindre på underhåll och mer på att köpa in
mark, säger Bahadir Keşan.
– I väntan på det behöver
vi göra de ytor som finns
mer tillgängliga för alla.
Bahadır Keşan är en av
ett tjugotal deltagare i en

kurs som just nu arrangeras av Lunds universitets
enhet för uppdragsutbildning. Kursen heter ”Hållbara inkluderande och
klimatresilienta städer”
och finansieras av biståndsmedel från Svenska institutet.
Deltagarna är tjänstemän
inom kommunal och regional förvaltning med fyra–
fem års yrkeserfarenhet.
De har i sin tur fått ansöka
genom att presentera konkreta projektplaner, saker
de vill göra i sina städer.
Dagens rundvandring
tar gruppen till några av
Lunds mer okända sevärdheter, som dock kan vara
högst relevanta för den som
vill skapa hållbara städer:
Sankt Hans backar (tidigare soptipp), Smörlyckans
ip (apropå mikroplatser

”Gröna ytor
betyder livskvalitet. Och eftersom det finns
så få gröna
ytor måste vi
se till att de blir
tillgängliga för
alla.”
Bahadir Kesan, stadsplanerare
i stadsdelen Maltepe i Istanbul.

från konstgräsplaner) och
Skarpskyttevägen (sopsortering), till exempel.
Just nu står gruppen på
parkeringen vid Norra
Fäladens centrum och
lyssnar på en av lärarna,
klimatforskaren Johanna
Alkan Olsson, som berättar hur området en gång
i tiden planerades så att invånarna inte skulle behöva
vara beroende av bil.
– Men sen ändrades det
ju när man byggde ett stort
villaområde här intill. Så
nu är det ganska mycket
trafik här ändå, sa hon.
Deltagarna nickar. Med
erfarenheter från städer
som Jakarta och Istanbul
vet de nog ett och annat om
trafikkaos, kanske också av
värre art än det på Svenshögsvägen.
Fast där deltagaren Mega

Andi Taletting Langi jobbar på Indonesiens justitiedepartement. ”Mycket av den miljölagstiftning
som finns i Sverige hoppas jag vi kan få på plats också i Indonesien”, säger han.

går på export
Trishuta Pathiassana arbetar, på Sumbawas tekniska högskola på den
indonesiska ön med samma namn, är det inte
främst trafiken som är problem.
– Vi producerar väldigt
mycket avfall, och därför är
det inspirerande att se hur
långt Sverige har kommit
med källsortering, tycker
Mega Trishuta Pathiassana.
– Jag är också väldigt nyfiken på hur Sverige lyckas
producera elektricitet genom att bränna sopor. Än
så länge har jag bara titta
på filmer på Youtube, men
nu ska jag få se en anläggning i verkligheten, säger
hon entusiastiskt.
Sällskapet rör sig den lilla
promenaden över parkeringsplatsen och in i den
kommunalt finansierade

återbruksbutiken Fixa Till.
En gång var det blomsteraffär här, sen blev det videouthyrning och nu är det
lappa, laga och reparera
som gäller.
De som leder arbetet här –
där Lundabor kan komma
för att reparera och lära sig
återanvända – berättar och
de långväga gästerna lyssnar uppmärksamt. Några
av dem arbetar med att
skapa en park i en stad
i Zimbabwe och grunnar
mycket på hur parken ska
kunna göras tillgänglig för
alla.
Kanske kunde någon
form av återbruksverkstad
vara en lösning? Kanske
kunde den information om
vilka produkter som håller
eller går sönder vara värdefull också för producenterna?

”Vi producerar
väldigt mycket
avfall, och
därför är det
inspirerande
att se hur långt
Sverige har
kommit med
källsortering.”
Mega Trishuta Pathiassana,
lektor vid tekniska högskolan
på Sumbawa i Indonesien.

Andi Taletting Langi jobbar för Indonesiens regering, närmare bestämt på
justitie- och mänskliga
rättigheter-departementet.
– Jag har lärt mig mycket
här! Vi arbetar med regler
och lagar för kommuner,
bland annat på miljöområdet, och det finns mycket
i Sverige som jag hoppas
ska influera också vår politik.
– Med alla de förändringar vi står inför, som klimatet, behöver vi nya regler,
konstaterar Anti Taletting
Langi, innan gruppen vandrar vidare ner mot torget.

Hans Juhlin har arbetat
som samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt
i Karlskrona. Från den 1
februari kommer han leda
stadsbyggnadskontoret
i Lund, efter Marcus Horning som lämnade staden
för Malmö i somras.
Varför sökte du dig till
Lund?
– Lund är ju en fantastiskt spännande stad. Jobbar man med stadsbyggnad är det otroligt roligt att
få jobba med mötet mellan
gammalt och nytt.
Du vet att du kommer
till en stad med medeltida stadskärna där varje
grävskopetag utlöser ett
arkeologiskt kalas?
– Så är det. Även om
Karlskrona inte är medeltida så finns här också väldigt mycket tidslager, så
jag känner igen det. Och
när det gäller Lund pratar
vi om ett världsarv. Det är
väldigt spännande att jobba med utveckling där det
finns historia.
Hur svårt är det att
få ihop ett projekt som
Brunnshögsområdet?
– Det är roligt att man
från Lunds kommun har
en hög ambition och vill
att den här stadsdelen ska
ligga i framkant internationellt. Här har man möjlighet att forma miljöer som
kommer finnas för lång tid
framöver, att hitta funktio-

”Myndighetsutövning
kan vara en
snårig djungel
för den som
söker kanske
bara ett bygglov i sitt liv.”
Hans Juhlin, ny stadsbyggnadsdirektör i Lund.

ner som gör att det här blir
en levande stadsdelar, med
både trygghet och upplevelser. Det finns i Lund
i avvägningar mot det omgivande jordbrukslandskapet, det gör att man jobbar
med förtätning, att man
verkligen hushållar med
marken när man exploaterar.
I Karlskrona har Hans
Juhlin och hans team arbetat för att förenkla kontakten med kommunen för
invånare och näringsliv –
kunder kallar han dem:
– Myndighetsutövning
kan vara en snårig djungel för den som söker kanske bara ett bygglov i sitt liv.
I Karlskrona har vi en organisation som är tillgänglig, vi är till för våra kunder.
Den här principen har jag
jobbat utifrån i Karlskrona,
en del av arbetssätten räknar jag med att kunna ta
med mig till Lund såklart.
Flyttar du till Lund?
– Jag har familjen i Karlskrona, så jag kommer börja
med att veckopendla. Men
jag ser framför mig att bosätta mig i Lund.
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Hans Juhlin tillträder som stadsbyggnadschef i Lund den
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1 februari 2020.

