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Verksamhet	  Folkparkens	  framtid	  apr.13	  –	  apr.14	  
	  
§1.	  9/4.	  Årsmöte	  Folkparkens	  framtid	  på	  Petersgården	  
Kl.19.00.	  Föredrag	  av	  Patrik	  Grahn:	  Parken	  som	  hälsovård.	  	  
Kl.	  20.30.	  Årsmöte	  Folkparkens	  framtid	  med	  val	  av	  ny	  styrelse.	  
	  
§2.	  8/4.	  Vårstädning	  av	  Folkparken	  7	  –	  8	  april	  
Ett	  antal	  medlemmar	  i	  föreningen	  hjälptes	  åt	  att	  samla	  upp	  efter	  
nedskräpningen	  under	  vintern.	  
	  
§3.	  14/4.	  Utsmyckning	  av	  Folkparken	  sön	  14:e	  april	  
Dekorativa	  informationsskyltar	  hängdes	  upp	  i	  träden.	  
(Initiativ:	  Malena	  Larsvall)	  
	  
§4.	  17/4.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§5.	  23/4.	  Stadsodling	  -‐	  Odla	  i	  Lund	  
Föredrag	  av	  Lena	  Ingvad	  på	  Petersgården:	  Tjänsteman	  Park	  o	  
Mark	  Lunds	  kommun.	  
	  
§6.	  24/4.	  Våga	  fråga?	  	  
Informationsmässa	  för	  seniorer	  på	  Träffpunkt	  
Papegojelyckan.	  Folkparkens	  framtid	  var	  på	  plats	  med	  
representanter	  och	  informerade.	  
	  
§7.	  14/5.	  Möte	  på	  Takdroppet	  	  
Västerdagen	  och	  aktiviteter	  och	  informationsspridning	  
avhandlades.	  
	  
§8.	  15/5.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
Finslipning	  inför	  Västerdagen	  18/5	  
	  
§9.	  18/5.	  Västerdagen	  18:e	  maj	  kl.	  11.00	  -‐	  15.00	  	  
Utfrågning,	  Trollet-‐tävling,	  Grillning.	  
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§10.	  29/5.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  kl.18.00	  på	  
Västers	  bibliotek.	  Kl.19.00	  Föredrag	  av	  Åsa	  Ahrland:	  Parken	  -‐	  
Mötesplats	  för	  natur	  och	  kultur	  i	  skön	  förening	  
	  
§11.	  30/5.	  Möte	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Karin	  N;	  Kent	  N;	  Johan	  N;	  Mattias	  E;	  Christian	  
R.	  Strategier	  och	  möjligheter	  för	  Folkparksbyggnaden	  
avhandlades.	  
	  
§12.	  15-‐16/6.	  Medeltidsdagar	  lö-‐sö	  15-‐16	  juni	  
Föreningen	  Folkparkens	  framtid	  var	  på	  plats	  och	  samlade	  in	  ca	  
350	  namnunderskrifter	  för	  Folkparkens	  bevarande.	  
	  
§13.	  19/6.	  Sympatiuppslutning	  till	  ”Rör	  inte	  Borgarparken”	  
Protestmöte	  utanför	  byggnadsnämndens	  möte	  130619	  kl.	  17.00.	  
	  
§14.	  25/6.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§15.	  25/6.	  Folkparkens	  framtids	  första	  väggtidning	  	  
kommer	  ut.	  Redaktör:	  Mattias	  Engman.	  
	  
§16.	  27/6.	  Öppet	  möte	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Kent,	  Karin,	  Marita,	  Christian,	  Mattias,	  Martina.	  
	  
§17.	  11/7.	  Öppet	  möte	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Crister	  Andersson,	  Marita	  Linné,	  Karin	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Martina	  Hansen,	  Mattias	  Engman	  och	  två	  representanter	  
från	  ”Rör	  inte	  Borgarparken”	  (Håkan	  Gustavsson	  +	  1)	  
Efter	  mötet	  protest	  (skyltades)	  dekorerades	  pergolan.	  
	  
§18.	  11/7.	  ”RÄDDA	  FOLKPARKEN”	  skylt	  sätts	  upp	  
	  
§19.	  6/8.	  Folkparkens	  framtid	  i	  chatt	  på	  Sydsvenskan.se	  
Kent	  Nilsson	  deltar	  i	  debatt	  (chatt)	  i	  Sydsvenskan	  med	  Christer	  
Wallin	  (M)	  och	  Akram	  Heidari	  (S).	  
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§20.	  17/8.	  Höstprogram	  Folkparkens	  framtid	  kommer	  ut	  
	  
§21.	  21/8.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§22.	  28/8.	  Sydnytt	  gör	  reportage	  från	  Folkparken	  
Malena	  Larsvall	  intervjuas	  i	  parken.	  Även	  ett	  direkt	  reportage	  från	  
”Rör	  inte	  Borgarparkens”	  protestmöte	  på	  Fäladsgården	  där	  
medlemmar	  i	  Folkparkens	  framtid	  var	  närvarade.	  
	  
§23.	  24/9.	  Medborgardialog	  väster,	  Fågelskolan	  18.30	  -‐	  21.00	  
Folkparkens	  framtid	  deltog	  i	  diskussionerna.	  
	  
§24.	  25/9.	  Föredrag	  av	  Lars	  Henrik	  Ståhl:	  Staden	  som	  
konstverk.	  Ett	  samarrangemang	  mellan	  stadsbiblioteket	  och	  
Folkparkens	  framtid.	  
	  
§25.	  2/10.	  Föredrag	  av	  Eva	  Gustavsson:	  Staden	  som	  trädgård.	  
Ett	  samarrangemang	  mellan	  stadsbiblioteket	  och	  Folkparkens	  
framtid.	  
	  
§26.	  3/10.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§27.	  9/10.	  Paneldebatt:	  Lunds	  trängda	  parker –	  ett	  lokalt	  
miljömål? 
Urban	  Emanuelsson,	  professor,	  Sveriges	  Lantbruksuniversitet	  
Patrik	  Grahn,	  professor,	  Sveriges	  Lantbruksuniversitet	  
Inga	  Hallén,	  stadsbyggnadsdirektör,	  Lunds	  kommun	  
Agneta	  Persson,	  landskapsarkitekt,	  chef	  Offentliga	  rummet,	  
Kristianstad	  kommun 
Christer	  Wallin,	  kommunalråd,	  ordförande	  byggnadsnämnden,	  
Lunds	  kommun	  
Christer	  Wallström,	  vice	  ordförande	  tekniska	  nämnden,	  Lunds	  
kommun	  
Ett	  samarrangemang	  mellan	  stadsbiblioteket	  och	  Folkparkens	  
framtid.	  
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§28.	  21/10.	  Idé-‐	  och	  planeringsmöte	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Christer	  Andersson,	  Mattias	  Engman,	  Lennart	  Jonsson,	  
Peter	  Korlén,	  Malena	  Larsvall,	  Marita	  Linné,	  Johan	  Nilsson,	  Karin	  
Nilsson,	  Kent	  Nilsson	  samt	  en	  projektgrupp	  från	  socialhögskolan	  i	  
Lund	  bestående	  av,	  Kim	  Book,	  Elin	  Eisenschmidt	  och	  Hernan	  
Ortiz.	  
	  
§29.	  4/11.	  Idé-‐	  och	  planeringsmöte	  på	  Takdroppet.	  
Deltagare:	  Malena	  Larsvall,	  Kim	  Book,	  Marita	  Linné,	  Peter	  Korlén,	  
Ellen	  Ström,	  Christer	  Andersson,	  Karin	  Nilsson,	  Marita	  Bengtsson,	  
Johan	  Nilsson,	  Christian	  Röder,	  Kent	  Nilsson.	  
	  
§30.	  13/11.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§31.	  15/11.	  Ansökan	  miljöanslag	  Lunds	  kommun	  
Tre	  ansökningar	  från	  föreningen	  Folkparkens	  framtid	  om	  
miljöanslag	  har	  skickats	  in	  till	  Lunds	  kommun.	  
	  
§32.	  18/11.	  Öppet	  möte	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Marita	  Linné,	  Karin	  Nilsson,	  Johan	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Peter	  Korlén.	  
	  
§33.	  2/12.	  Glögg	  kväll	  på	  Takdroppet	  
Deltagare:	  Peter	  Korlén,	  Malena	  Larsvall,	  Kerstin	  Westfeldt,	  
Krister	  Westfeldt,	  Lennart	  Nilsson,	  Ann-‐Mari	  Nilsson,	  Staffan	  
Bengtsson,	  Marita	  Linné,	  Christer	  Andersson,	  Karin	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Johan	  Nilsson,	  Kerstin	  Burman.	  
	  
§34.	  10/12.	  Avslag	  miljöanslag	  
Kommunen	  avslog	  samtliga	  ansökningar	  om	  miljöanslag	  från	  
föreningen	  Folkparkens	  framtid.	  
	  
§35.	  16/12.	  Utskick	  jul	  och	  nyårshälsning	  till	  medlemmar	  och	  
till	  samtliga	  kommunfullmäktige	  ledamöter.	  
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§36.	  10/1.	  Upplyst	  informationstavla	  vid	  Folkparken	  
Föreningen	  (Christer	  Andersson)	  ställer	  upp	  en	  informationstavla	  
vid	  busshållplatsen	  på	  Falkvägen	  med	  information	  om	  
föreningens	  visioner	  och	  arbete.	  Tavlan	  är	  upplyst	  kvällstid.	  
	  
§37.	  16/1.	  Möte	  med	  Fritid	  Väster	  på	  Takdroppet	  
Arrangör:	  Fritid	  Väster	  	  
Deltagare:	  Anna	  Larsson	  och	  Åsa	  Mackarp	  från	  Fritid	  Väster	  samt	  
ett	  20-‐tal	  representanter	  från	  olika	  föreningar	  samt	  journalist	  och	  
fotograf	  från	  Sydsvenska	  Dagbladet.	  
Medlemmar	  från	  Folkparkens	  Framtid	  samt	  andra	  föreningar	  och	  
organisationer	  i	  Lund	  var	  inbjudna	  att	  delta	  i	  ett	  upptaktsmöte	  
som	  initierats	  av	  Fritid	  Väster.	  Mötets	  avsikt	  var	  att	  initiera	  nya	  
aktiviteter	  i	  Folkparken	  och	  framförallt	  på	  Takdroppet	  som	  hålls	  
öppet	  onsdags-‐	  och	  torsdags-‐	  kvällar	  mellan	  kl.	  18.30	  –	  21.30	  för	  
åk6	  och	  uppåt,	  alltså	  även	  för	  vuxna.	  
	  
§38.	  20/1.	  Vinterstädning	  i	  Folkparken	  
Föreningsmedlemmen	  Malena	  Larsvall	  tar	  saken	  i	  egna	  händer	  
och	  gör	  en	  städinsats	  i	  Folkparken.	  
	  
§39.	  29/1.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§40.	  11/2.	  1:a	  planeringsmöte	  Västerdagen	  
Arrangör:	  Fritid	  Väster.	  
Medlemmar	  från	  Folkparkens	  framtid	  deltar.	  
	  
§41.	  27/2.	  Uppföljningsmöte	  på	  Takdroppet	  med	  Fritid	  
Väster	  Arrangör:	  Fritid	  Väster	  
Medlemmar	  från	  Folkparkens	  framtid	  deltar.	  
	  
§42.	  5/3.	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§43.	  19/3.	  Detaljplanearbetet	  i	  Folkparken	  avbryts	  av	  
alliansen.	  
Christer	  Wallin	  (M)	  byggnadsnämndens	  ordförande	  kallar	  den	  
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19/3	  till	  ett	  möte	  och	  meddelar	  att	  pågående	  detaljplanearbete	  
avbryts.	  Ett	  nytt	  planuppdrag	  skall	  ges	  till	  stadsbyggnadskontoret	  
med	  ett	  utökat	  område	  av	  parkeringen	  vid	  Papegojevägen,	  hela	  
Folkparken	  och	  Folkparkens	  parkering	  i	  väster.	  Ett	  helhetsgrepp	  
skall	  tas	  på	  hela	  området.	  
	  
§44.	  31/3	  Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  
	  
§45.	  7/4	  Årsmöte	  Folkparkens	  framtid	  Takdroppet	  kl.19.00	  
	  
§46.	  Kommande	  aktiviteter:	  
1)Västerdagen	  26/4.	  2)Valborgsfirande	  30/4.	  3)Medeltidsdagarna	  
14-‐15/6.	  


