
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  141103	  
	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Håkan	  Fex,	  Lennart	  Jonsson,	  Marita	  
Linné,	  Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Johan	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  Hans	  Olsson.	  
	  
§1.	  Håkan	  Fex	  redogör	  (a)	  från	  senaste	  mötet	  med	  husgruppen,	  och	  (b)	  
från	  möten	  med	  personer	  och	  (c)	  med	  nya	  kontakter	  som	  knutits	  vid	  
dagens	  konferens	  INNOCOOKING	  DELUXE	  som	  gick	  av	  stapeln	  idag	  på	  
Stenkrossen	  som	  Håkan	  besökte.	  
a)	  Husgruppen	  har	  haft	  en	  teknisk	  genomgång	  av	  husets	  konstruktion	  
utförd	  av	  Tomas	  Gustavsson	  efter	  att	  detaljerade	  ritningar	  från	  
stadsbyggnadskontoret	  hämtats	  ut.	  Tomas	  skall	  med	  två	  kollegor	  gå	  igenom	  
byggnaden	  ännu	  en	  gång	  den	  13:e	  november.	  Preliminärt	  datum	  för	  nytt	  
möte	  med	  husgruppen	  den	  17:e	  november.	  
b)	  Håkan	  har	  haft	  möte	  med	  ansvarig	  bibliotekarie	  Victoria	  Ejnarsson	  
Zuniga	  på	  Västers	  bibliotek	  samt	  blivit	  kontaktad	  av	  Förnyalunds	  
representant	  Tove	  Persson	  och	  redogjort	  för	  föreningens	  ståndpunkt	  
angående	  Edmanska	  huset	  och	  parken.	  Håkan	  har	  även	  haft	  möte	  med	  
Mejeriets	  verksamhetsledare	  Fredrik	  Jönsson	  och	  fört	  samtal	  kring	  
Mejeriets	  verksamhetsmodell	  och	  hur	  samarbetet	  sker	  med	  Lunds	  
kommun.	  Gemensamma	  projekt	  har	  även	  diskuterats.	  Håkan	  har	  också	  
träffat	  Claes	  Dorthé,	  kulturentreprenör	  och	  projektledare	  på	  Stenkrossens	  
”maker-‐space”	  som	  drivs	  under	  namnet	  ”Halfway	  House”.	  	  Claes	  är	  knuten	  
till	  IKDC	  (Ingvar	  Kamprad	  Design	  Center).	  Möte	  har	  även	  skett	  med	  
arkitektstudenter	  från	  Malmö	  högskola,	  som	  visats	  runt	  i	  Edmanska	  huset.	  
c)	  Under	  dagens	  konferens	  på	  Stenkrossen	  knöts	  även	  kontakt	  med	  Anders	  
Almgren	  (S)	  och	  Emma	  Berginger	  (Mp)	  samt	  Torsten	  Schenlaer	  för	  att	  
diskutera	  Folkparkens	  framtid.	  
	  
§2.	  Planeringen	  av	  ”Happening	  i	  stora	  huset”	  fortskrider	  som	  är	  tänkt	  att	  
gå	  av	  stapeln	  i	  februari	  nästa	  år.	  Beslutsfattare	  i	  form	  av	  politiker,	  
tjänstemän,	  arkitekter	  samt	  kulturutövare	  kommer	  att	  bjudas	  in.	  Tilltänkta	  
aktiviteter:	  visning	  av	  huset,	  ljussättning	  av	  stora	  salen,	  bildspel,	  guidning	  
av	  arkitektgruppen,	  utdelning	  och	  presentation	  av	  folder,	  musikensemble	  
och	  dansframförande	  (yngre	  förmågor),	  servering	  och	  mingel.	  
	  
§3.	  Diskussioner	  om	  andra	  aktiviteter.	  
Glöggafton	  –	  eget	  eller	  med	  fritids,	  Insändare,	  Medlemsmöte,	  Anslagstavlan,	  
Nästa	  husgruppsmöte	  som	  tar	  upp	  om-‐	  tillbyggnadsfrågan?	  Steg1:	  Kunna	  
utnyttja	  befintliga	  lokaler.	  Steg2:	  Ta	  ställning	  till	  ev.	  om	  och	  tillbyggnad.	  
	  



§4.	  Mötet	  beslutade	  att	  vi	  inte	  skall	  lämna	  in	  några	  miljöbidrags	  
ansökningar	  till	  kommunen	  i	  år	  då	  vi	  avser	  fokusera	  på	  andra	  aktiviteter.	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte	  beslutades	  till	  måndag	  den	  8:e	  december	  kl.18.30	  
med	  glöggknytis.	  Vid	  pennan	  Marita	  Linné	  och	  Kent	  Nilsson.	  


