
Minnesanteckningar	  möte	  Folkparkens	  Fritidsgård	  16/1	  2014	  

Närvarande:	  Anna	  Larsson	  och	  Åsa	  Mackarp	  (Fritid	  Väster),	  Marita	  Linné	  (Folkparkens	  Framtid),	  
Christer	  Andersson	  (Folkparkens	  Framtid),	  Kent	  Nilsson	  (Folkparkens	  Framtid),	  Olof	  Nyman	  
(Socialdemokraterna	  Väster),	  Ulf	  Berggren	  (Västerboende),	  Marita	  Bengtsson	  (Folkparkens	  Framtid),	  
Johan	  Nilsson	  (Folkparkens	  Framtid),	  Anna-‐Karin	  Thulin	  (Värpinge	  HSB),	  Mauricio	  Picasso	  (ABF),	  
Malena	  Larsvall	  (Folkparkens	  Framtid,	  Västerboende),	  Peter	  Korlen	  (VBV),	  Katarina	  Hammar	  
(Träffpunkt	  Papegojelyckan),	  Lennart	  Svensson	  (VBV,	  Folkparkens	  Framtid),	  Ann-‐Marie	  Nilsson	  (VBV,	  
Folkparkens	  Framtid)	  Carolina	  Wilse	  (Medborgarskolan),	  Karin	  Nilsson	  (Folkparkens	  Framtid),	  Göran	  
Bengtsson	  (Folkparkens	  Framtid,	  Västerboende)	  och	  Sydsvenskan-‐	  Jessica	  Ziegerer	  +Patrik	  (fotograf)	  

Vi	  hälsade	  välkomna	  och	  inledde	  mötet	  med	  en	  kort	  presentation	  av	  varför	  vi	  bjudit	  in	  till	  möte.	  
Därefter	  presenterade	  sig	  alla	  närvarande.	  

Mindre	  grupper	  bildades	  av	  mötesdeltagarna	  för	  att	  diskutera	  tankar	  och	  idéer	  kring	  Folkparken.	  

• Återkommande	  loppis	  (barnloppis	  på	  gång	  i	  mars	  -‐	  Åsa	  o	  Anna	  arrangerar).	  
• Folkparkens	  framtid	  kanske	  kan	  ha	  öppet	  någon	  gång	  -‐	  i	  så	  fall	  fler	  engagerade.	  
• Marknadsföra	  under	  Västerdagen.	  
• Stadsodling-‐	  Folkparkens	  framtid	  har	  fått	  avslag	  hos	  kommunen,	  Intresse	  finns,	  

Anna	  och	  Åsa	  har	  kontaktat	  Lena	  Ingvad	  i	  kommunen	  angående	  tillvägagångsätt	  men	  inte	  
fått	  svar.	  

• Synliggöra	  parken	  med	  hjälp	  av	  belysning	  och	  skyltar.	  
• Möten	  mellan	  ungdomar	  och	  vuxna.	  
• Läxhjälp.	  	  
• Ge	  stöd	  till	  tjejer	  för	  att	  stärka	  dem.	  
• Ungdomar	  hjälper	  äldre	  med	  t.ex.	  smart	  telefon,	  dator.	  
• Fågelskådning	  i	  parken.	  	  
• Arkitekttur	  på	  Väster	  och	  ”trädvandring”	  i	  parken.	  
• Scen	  ute.	  
• ”Check	  in”	  på	  Facebook	  (Folkparken)	  när	  man	  är	  där	  för	  att	  synliggöra.	  
• Extramormor/morfar…	  
• Stickning.	  
• Affischer	  på	  Svane	  om	  öppettider,	  vad	  händer…	  
• Marknadsföra	  i	  lokaltidning	  Lund,	  LKF-‐tidning,	  Värpinge	  IF	  blad.	  
• Vara	  med	  i	  ”Vad	  händer	  i	  veckan”	  i	  Sydsvenskan.	  
• Alla	  kan	  sjunga	  på	  Väster	  -‐	  spontan	  kör.	  
• PRO	  +Ungdomskör	  -‐	  sjunga	  tillsammans.	  
• Kultur	  på	  Väster-‐dra	  nytta	  av	  komiker	  m.fl.	  som	  är	  boende	  på	  Väster.	  
• Språkcafé	  -‐	  det	  finns	  många	  med	  kunskaper	  på	  Väster.	  
• Prova	  på	  verksamhet	  –	  gjuta	  betong.	  	  
• Valborg	  –	  Folkparkens	  Framtid	  håller	  på	  att	  ”dra”	  i	  det.	  
• Evenemang	  -‐	  att	  ha	  ett	  större	  evenemang	  för	  marknadsföring	  en	  torsdagkväll	  och	  bjuda	  in	  

Västerboende.	  
• Att	  öppna	  upp	  stora	  parken	  för	  dans,	  loppis,	  mm.	  



	  

	  

Synpunkter	  som	  kom	  upp:	  	  

Dålig	  skötsel	  i	  parken	  (”Parken	  ser	  ut	  som	  en	  sophög”,	  gräsklippning,	  buskar	  som	  inte	  hålls	  efter,	  
arkaden	  behövs	  rustas	  upp	  -‐	  Folkparkens	  Framtid	  har	  fått	  avslag	  av	  kommunen	  om	  att	  få	  material	  
och	  sedan	  själva	  göra	  ”jobbet”)	  

Att	  det	  gäller	  att	  ligga	  på	  kommunen	  angående	  förslag	  och	  idéer.	  ”Att	  vara	  envisa	  kan	  ge	  
resultat”	  

Bra	  initiativ	  med	  t.ex.	  boulebanan	  och	  damm	  i	  parken,	  DOCK	  synd	  att	  det	  förfaller.	  	  

Diskussion	  om	  att	  kommunen	  inte	  gör	  mer	  än	  nödvändigt	  i	  parken,	  för	  att	  de	  inte	  vet	  vad	  som	  
ska	  hända	  där.	  

	  

• Mauricio	  har	  lovat	  att	  tag	  i	  ett	  musikarrangemang	  (med	  Västerband)	  i	  samarbete	  med	  
bl.a.	  Jimmy	  Hintz	  (musikfritidsledare	  Fritid	  Väster)	  en	  torsdagkväll.	  

• Anna	  och	  Åsa	  har	  tagit	  på	  sig	  att	  sammanställa	  och	  välja	  ut,	  (tillsammans	  med	  sina	  
kollegor)	  några	  punkter	  som	  kan	  genomföras	  och/eller	  fortsätta	  att	  möjliggöras	  på	  något	  
vis	  under	  våren.	  
	  
	  
Sekreterare	  Åsa	  Mackarp	  och	  Anna	  Larsson	  
	  

	  

	  


