
POLITIK och 
DEBATT  

 



Markanvisningstävling 1992  
5 förslag 
 
Fastighetskontorets Hans de Maré 
• HSB - Marie Ericsson Bostäder, kyrka i folkparkshuset och nytt kyrktorn t.h. drar sig ur  
• LKF bl.a Fojab med skola i folkparkshuset nedan. Vinnande förslag –  
 

Folkets Park 



• Peab – Jaenecke 
• Harald Nilsson – Nilsson&Persson 
• Sydic - Barup Edström (bild saknas) med 
 sjukgymnastik, dans och hälsokostaffär i huset  samt bostäder 

Folkets Park 

Harald Nilsson Byggen - Nilsson & Persson 
folkparkshuset blir P-hus 

Peab - F Jaeneckes förslag rivning av huset och 
med punkthus kring gröning 



Extraförslag efter tävlingens utgång 
B Edman och Ahlin /Johnsson gör ett alternativförslag med torg i dec 1992 
J Lloyd gör förslag med radhus 

Folkets Park 



• 1992 Stark reaktion mot att bygga i parken 680 
namnunderskrifter 

• 930717 KS säger nej till bostadsplanerna 
• 1995 Ystadoperan vill använda huset 
• 1998 Vissa reparationer görs 
• 1999 görs parken om – ny damm, murgrönelådor 

rivs, ny kälkbacke anordnas 
• 1999 Fojab gör eget utkast till bibliotek i huset 

(fritidsdelen) 
• 2000 KS säger nej till utredning. PRO avvisas 
• 2001  J  Mårtensson  ”Folkparken  är  en  skamfläck  för  

politikerna” 
• 2001 Hyresavtal för Kultur&Fritid upphör 
• 1999-2001 Projektarbete kring huset som kulturhus 

med bibliotek (B Aronsson, I Landen, T Asikainen) 
• 2002 KS ger kommunkontor uppdrag att undersöka 

husets framtida användning 
• 2002 Lokalgrupp för programarbete skapas – Fojab 

ritar bibliotek i stora hallen  
• Lifs vill ha lokaler, Ljubomir Mladenovic ritar 
• Amatörteater vill vara med 
• Kultur&fritid tycker att de borde vara med 
   

 

Folkets Park 

Ystadoperan har premiär  – 
Rickard Bark 

Fojabförslag 2002 bibliotek 
i huset 

Fojabförslag 1999 – 
bibliotek i annex 



Folkets Park 
• 2003 K&F sammanfattar KS uppdrag 
• 2003 Luis Sanches skissar på ny entré i sydost och scenplats 
• 2003 Thomas Hellquist skriver att huset är svårbegripligt, att 

tydligare entré behövs och mjuk inredning 
• 2004 JM Bygg föreslår seniorboende med 8-10 våningars hus. 

KS avslår förslag 
• 2005 Luis Sanches föreslår bibliotek i halldelen 
• 2005 Föreningen för en aktiv folkpark visar förslag med vatten 

av Vlade Naumoski 
• 2005 K&F begär att serviceförvaltningen skall arbeta fram 

program som kulturcentrum 
• 2005 KS ger servicenämnden uppdraget 
• 2006 K&F presenterar funktionsprogram, bollas till 

serviceförvaltningen 
• 2007 K&F sammanfattning av hela processen och kalkyl till 

servicenämnden. 36 800 tkr 
• 2008 K&FN godkänner 35 milj !! 
• 2009 anslag minskas till 27,5 milj. Huset är farligt !! 
• 2010 Folkparken finns inte med i kommunens 

investeringsbudget. 
 



Folkets Park 

Mats Helmfrid (M)  
SDS 2010-09-11 
 

Kulturhus? 
 Vi har stött förslaget att rusta upp och förbättra 

Stadshallen. Mejeriet är en viktig scen. Vad gäller 
Folkparken pågår en utredning. Det är en speciell 
lokal, men en teater där är inte uteslutet. 

 
 



Folkets Park 
• 2010 Folkparkens värde lyfts fram i arkitekturfilmfestivalen 
• 2010 Folkparken utreds på nytt KS ger åter K&F uppdrag att utreda Folkparkens användning 

31/3 2011 
• Torsten Schenlaer önskar kulturhus för unga. 
• 2011  17  febr  SDS.  Kristdemokraterna  med  Torsten  Czernyson  ordf  uttalar:  ”Husen  ger  idag  

intryck  av  en  ruin  över  forna  tiders  folkhem  …  Det  är  hög  tid  att  inse  dagens  behov  …  
Folkparken skulle kunna utvecklas och även ge utrymme till den i Lund stora bristvaran, 
bostäder. Till exempel seniorbostäder kan vara lämpliga med tanke på närheten till befintligt 
äldreboende.” 
 



Efter 2010 

 



Efter 2010 

 



Efter 2010 

 



Efter 2010 

 

Ca 100 nya bostäder! 



Folkets Park 

Värden  

Parken & huset 

Uppvuxen med intressanta träd, väl placerad, huvudstråk västerut, stort 
värde för kringboende 

Fint inplacerad i parken lågt hus bland träd, tidstypiskt. Strongt. Gör så litet 
som möjligt. Ej förvanskad. 

Problem 

Vanskötsel , tomt hus 

Förändring 

Bibehåll volymerna interört och exteriört. Förbättra ytskik, inredning, ljus, 
entréer och öppningar.  Ge huset mer betydelse genom husets aktivering 
och upprustning 

Användning 
Placera biblioteket i östra delen och något publikt i stora hallen – samverkan 
med parken och  som drar på helgerna. Använd helst hallen till verksamhet 
som tillför intresse utöver stadsdelen. Nod mot  öster utmed promenad - och 
cykelstråk. 



Folkets Park 

Vad har vi? 
 
Värden – parken och huset 
 
Visioner Vad vill vi? 
 
Hur kommer vi dit? 
 


