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Verksamhetsredogörelse	  Folkparkens	  framtid	  2014	  -‐	  2015	  
	  
Byggnadsnämndens	  arbetsutskott	  beslöt	  att	  avskriva	  detaljplansuppdrag	  för	  Väster	  5:10	  
(Folkparken	  m.fl.):	  3/4-‐14	  

	  
1.	  Årsmöte	  Folkparkens	  framtid:	  7/4	  -‐	  2014	  
Årsmöte	  avhölls	  måndagen	  den	  7/4	  på	  Takdroppet	  i	  Folkparken	  
Årsmötet	  inleddes	  med	  föredrag	  av	  länsarkitekt	  Elisabet	  Weber:	  
”Miljöfrågor	  i	  stadsplaneringen	  –	  ur	  länsstyrelsens	  perspektiv”	  
Ny	  styrelse	  valdes	  bestående	  av:	  

§ Christer	  Andersson	  
§ Mattias	  Engman	  
§ Håkan	  Fex	  
§ Lennart	  Jonson	  
§ Marita	  Linné	  
§ Ann-‐Mari	  Nilsson	  
§ Johan	  Nilsson	  
§ Kent	  Nilsson	  
§ Hans	  Olsson	  
§ Christian	  Röder	  

	  
2.	  Västerdagen	  i	  Folkparken:	  26/4	  
Folkparkens	  framtid	  deltar	  med	  orkesterunderhållning,	  stor	  tältpaviljong	  med	  förslagslåda	  
och	  informationsspridning.	  Arrangör	  Fritid	  Väster.	  
	  
3.	  Valborgsmässofirande	  i	  Folkparken:	  30/4	  
Folkparkens	  framtid	  tillsammans	  med	  Fritid	  Väster	  arrangerar	  uppskattad	  
Valborgsmässofirande	  med	  orkester,	  körsång,	  talare	  och	  bål.	  

	  
4.	  Första	  mötet	  med	  husgruppen:	  12/5	  
Ett	  tjugotal	  intresserad	  besökte	  Folkparkens	  framtids	  nybildade	  husgrupps	  möte	  på	  
Takdroppet.	  Marlena	  Larsvall	  höll	  ett	  intressant	  föredrag	  om	  husets	  historia,	  konstruktion	  
och	  arkitektur.	  Mötet	  antog	  bl.a.	  att	  huset	  i	  fortsättningen	  antar	  benämningen	  Edmanska	  
huset	  och	  en	  mindre	  grupp	  bildades	  som	  tar	  fram	  ett	  arbetsmaterial	  om	  huset.	  
	  
5.	  Debattartikel	  i	  Sydsvenskan:	  24/5	  
av	  föreningsmedlem	  Tomas	  Gustavsson.	  Lunds	  kommun	  borde	  värna	  den	  högklassiga	  
arkitekturen	  i	  Lund	  från	  1950-‐1960-‐talen.	  
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Nytt	  planuppdrag	  för	  Väster	  5:10	  Folkparken	  m.fl.:	  5/6	  
Byggnadsnämnden	  beslutade	  att	  ge	  stadsbyggnadskontoret	  ett	  nytt	  planuppdrag	  för	  Väster	  
5:10	  Folkparken	  m.fl.	  initierat	  av	  nämndens	  ordförande.	  
	  
Medborgarförslag	  kommunfullmäktige:	  28/8 
På	  kommunfullmäktiges	  dagordning	  ligger	  Ulf	  Berggrens	  medborgarförslag	  att	  akut	  
renovera	  Edmanska	  huset	  som	  tenderar	  att	  ”förfalla”	  allt	  mer.	  Medborgarförslaget	  är	  
inlämnat	  140211.	  Medborgarförslaget	  bifölls	  inte.	  
	  
6.	  SAP-‐väster	  medlemsmöte	  samt	  rundvandring	  i	  lokaler	  av	  
husgrupp:	  25/8	  
Två	  medlemmar	  från	  föreningens	  styrelse	  deltar	  och	  informerar	  på	  SAP-‐möte. 
 
7.	  Workshop	  husgruppen:	  26/8	  
	  
8.	  Debattartikel	  i	  Sydsvenskan:	  11/9	  
av	  Ann-‐Marie	  Nilsson,	  medlem	  i	  bibliotek	  västers	  vänförening	  och	  styrelsemedlem	  i	  
föreningen	  Folkparkens	  framtid	  skriver	  i	  dagens	  Sydsvenska,	  att	  biblioteket	  på	  väster	  bör	  
vara	  en	  del	  av	  en	  kultursatsning	  i	  Folkparken	  på	  väster.	  
	  
Debattinlägg	  i	  Sydsvenskan	  av	  Tove	  Persson	  (FnL):	  24/9	  
”Väck	  vår	  fantastiska	  park	  ur	  dess	  törnrosasömn”.	  

	  
9.	  Möte	  husgruppen	  om	  Edmanska	  huset:	  20/10	  
Husgruppen	  fick	  en	  teknisk	  genomgång	  och	  beskrivning	  av	  Edmanska	  
husets	  konstruktion,	  presenterad	  av	  en	  kunnig	  Tomas	  Gustavsson.	  Huset	  är	  välbyggt,	  
konstruktivt	  intressant	  och	  välbevarat	  med	  tanke	  på	  dess	  bristande	  underhåll.	  
	  
10.	  Experter	  synar	  Edmanska	  huset:	  13/11	  
Kvalificerad	  inspektion	  av	  Edmanska	  huset	  i	  Folkparken	  utförd	  av	  
Tomas	  Gustavsson	  (byggnadskonstruktör,	  tegelexpert),	  Börje	  Persson	  (husets	  
konstruktionsritningar)	  och	  Henrik	  Borg	  (Lunds	  stadsantikvarie).	  

	  
11.	  Möte	  husgruppen	  –	  folder	  och	  teknisk	  beskrivning:	  17/11	  
Husgruppen	  träffas	  och	  presenterar	  resultatet	  av	  höstens	  arbete	  i	  form	  av	  en	  folder	  (Malena	  
Larsvall)	  och	  en	  teknisk	  beskrivning	  (Tomas	  Gustavsson)	  
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Kommunstyrelsen	  antog	  18/11	  ett	  anslag	  på	  15	  miljoner	  för	  upprustning	  av	  Edmanska	  huset	  
och	  Folkparken	  under	  2015-‐2016.	  

	  
12.	  Debattartikel	  i	  Sydsvenskan:	  27/11	  
av	  föreningsmedlem	  Malena	  Larsvall:	  Vi	  är	  en	  grupp	  arkitekter	  och	  arkitekturintresserade	  
som	  på	  eget	  initiativ	  arbetat	  med	  Edmanska	  huset	  i	  Folkparken	  sedan	  våras.	  Vårt	  mål	  är	  att	  
belysa	  själva	  husets	  möjligheter	  i	  diskussionen	  om	  Folkparkens	  användning	  och	  att	  ta	  fram	  
fakta	  som	  har	  saknats.	  Vi	  har	  presenterat	  två	  nya	  dokument,	  det	  ena	  om	  husets	  tekniska	  
status	  och	  det	  andra	  om	  dess	  arkitektoniska	  kvalitéer.	  
	  
Kommunfullmäktige	  röstade	  27/11	  nej	  till	  ett	  investeringsanslag	  för	  Folkparken	  på	  15	  milj.	  
	  
13.	  Nyårshälsning	  och	  tack	  till	  husgrupp	  2014	  -‐	  2015:	  19/12	  
Styrelsen	  skickar	  ut	  en	  nyårshälsning	  till	  föreningens	  medlemmar	  samt	  passar	  på	  att	  tacka	  
husgruppen	  för	  dess	  arbete	  under	  det	  gångna	  året.	  
	  
Moderaterna	  och	  Folkpartiet	  vill	  utreda	  om	  Folkparksbygganden	  kan	  bli	  ett	  centrum	  för	  
kraftsporter.	  20/1-‐2015	  
	  
14.	  Kallelse	  skickas	  ut	  till	  medlemmar	  och	  speciellt	  inbjudna	  
politiker	  och	  tjänstemän	  till	  årets	  årsmöte:	  30/3-‐2015	  
	  
15.	  Under	  året	  har	  också	  föreningens	  anslagstavla	  vid	  
busshållplatsen	  på	  Falkvägen	  med	  jämna	  mellanrum	  
uppdaterats.	  
	  
16.	  Styrelsemöten	  har	  avhållits	  på	  följande	  datum:	  
140414;	  140929;	  141103;	  141208;	  150112;	  150223;	  150323.	  
	  
	  

Lund	  150413	  
Styrelsen	  Folkparkens	  framtid	  


