
FRAMTIDEN FÖR 
FOLKPARKEN OCH 
EDMANSKA HUSET 
  
Frågeformulär från föreningen Folkparkens framtid 



Frågeformulär (1) 
Framtiden för Folkparken och 
Edmanska huset 
Detta är ett formulär från föreningen Folkparkens framtid för att ta reda på vilka önskemål det finns rörande Folkparken och dess hus 
Edmanska huset. Du behöver inte svara på alla frågor endast e-mail adressen är obligatorisk. Formuläret består av tre delar. Första delen är 
inriktad på Edmanska huset. Andra delen handlar om utomhusmiljön i Folkparken. Självklart välkomnas också förslag som får dessa två 
element att integrera med varandra. I den tredje delen lämnar du information om dig själv. 
*Obligatorisk 
 
 
Edmanska huset i Folkparken 
 
1. Tycker du att Edmanska huset skall bli ett kulturhus? 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
  
2. Användning av Edmanska huset. 
Kryssa för de olika aktiviteter eller användningsområden som du skulle vilja se i Edmanska huset. 
  Bibliotek 
  Café & Restaurang 
  Dans 
  Film 
  Friskvårdscenter 
  Kampsportslokal 
  Konstutställningar 
  Kursverksamhet 
  Makers house (möjligheter för kreativa konstruktioner) 
  Musik 
  Teater 
  Övrigt 
   
3. Egna förslag för Edmanska huset 
Här kan du skriva lite mera om dina tankar om vad man kan använda Edmanska huset till.  
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Frågeformulär (2) 
Utomhusmiljön i Folkparken 
4. Här kan du skriva med egna ord vad du skulle vilja göra med utomhusmiljön i Folkparken. 
  
  
 
Kontaktuppgifter 
Här lämnar du uppgifter om dig själv. Alla uppgifter utom e-mail adress är frivilliga. Syftet är att eventuellt kunna etablera en kontakt med dig. Informationen om dig kommer INTE 
att lämnas vidare i sammanställd form till någon otillbörlig part. Dina förslag kan komma att refereras till UTAN personuppgifter. 
 
5. Förnamn och efternamn 
  
  
6. Gatuadress 
  
  
7. Email-adress 
*Denna uppgift är den enda obligatoriska, detta för att kunna skilja olika svar från varandra. 
  
  
8. I vilken stadsdel i Lund bor du? 
Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör kolla här: 
  Centrum 
  Norr 
  Öster 
  Söder 
  Väster 
  Ej i centralorten 
  Ej i kommunen 
 
9. Är du aktiv en förening eller organisation eller ett företag? I så fall vilken eller vilket? 
  
  
10. Är du intresserad av att engagera dig i föreningen Folkparkens framtid? 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej  
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Bakgrunden till frågeformuläret 

• Styrelsen i föreningen Folkparkens framtid beslutade på 
årsmötet den 150413 att ge ett uppdrag till 
styrelsemedlem Johan Nilsson att ta fram ett 
frågeformulär, för att föreningen på så sätt kan få ett 
underlag för vad medlemmarna och allmänheten har för 
uppfattningar och idéer om hur man kan utveckla 
Folkparken och Edmanska huset för framtiden.  
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Presentation av frågeformuläret  
•  Frågeformuläret låg ute på hemsidan/bloggen 

www.folkparkenilund.se och presenterades där första 
gången på Västerdagen 25:e april i år. 

•  Frågeformuläret har varit tillgängligt på hemsidan mellan 
25/4 och fram till 30/6, dvs. i stort sett under 
maj och juni månad 2015. 
 
Under denna tid annonserades formuläret på Facebook- 
sidorna ”Rädda Folkparken i Lund”, ”Rör inte 
Borgarparken” och ”VästerGympa”. 
Dessutom skickades formuläret ut på mail till föreningens 
cirka 800 medlemmar.  

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 5 



Insamlingsresultat   
• När undersökningen avslutades hade 171 svar 

registrerats. Tre svar var dubblerade, så antalet unika 
besökare var därmed 168 st. Dessa tre svar har tagits 
bort i redovisningen. De procentuella svaren blir därmed 
obetydligt högre, men av den storleken att man kan bortse 
från det. 
 
Svarsfrekvensen kan uppskattningsvis sägas utgöra cirka 
1 % (0,9 % =130st verkliga svarande från väster) av 
antalet boende på väster i Lund (15 000) eller om man så 
vill cirka 21 % av medlemmarna i föreningen (800). 
Detta är bara en uppskattning av storlek av svarsfrekvens 
i den senare gruppen.  
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Svarsfrekvens 
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Fråga 8. I vilken stadsdel i Lund bor du?    
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Centrum 8 st 

Norr 9 st 

Öster 3 st 

Söder 11 st 

Väster 130 st 

Ej i centralorten 1 st 

Ej i kommunen 5 st 



Fråga 1.Tycker du Edmanska huset skall bli ett kulturhus? 

 
 
 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  %	  	  (142	  st)	  
Nej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,4	  %	  	  (4	  st)	  
Vet	  inte	  13.6	  %	  	  (23	  st)	  	  
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Fråga 2. Användning av Edmanska huset.       Tabell 
Användning av Edmanska huset                                           Totalt: 171                                Procent 

Café & Restaurang	   145	   85.3 %	  

Musik	   133	   78.2 %	  

Teater	   123	   72.4 %	  

Konstutställningar	   108	   63.5 %	  

Bibliotek	   104	   61.2 %	  

Kursverksamhet	   103	   60.6 %	  

Dans	   100	   58.8 %	  

Film	   100	   58.8 %	  

Makers house (möjligheter för kreativa 
konstruktioner)	  

60	   35.3 %	  

Friskvårdscenter	   48	   28.2 %	  

Övriga	   32	   18.8 %	  

Kampsportslokal	   20	   11.8 %	  
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Fråga 2. Användning av Edmanska huset.  Diagram 

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 

18,8 % 

28,2 % 

35,3 %% 

58,8 % 

58,8 % 

60,6 % 

61,2 % 

63,5 % 

72,4 % 

78,2 % 

85,3 % 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Övriga 

Friskvårdscenter 

Makers house (möjligheter för kreativa konstruktioner) 

Film 

Dans 

Kursverksamhet 

Bibliotek 

Konstutställningar 

Teater 

Musik 

Café & Restaurang 

Användning av Edmanska huset 

Serie1 

11 



Fråga 2. Användning för Edmanska huset.  Övriga alternativ 

Möteslokal/föreningslokal	   5	  st	  	  

Uthyrning/festlokal	  för	  västerbor	   3	  st	  	  

Kulturhus	  (passar	  perfekt)	   3	  st	  	  

Öppen	  förskola/fritidslokal	   3	  st	  	  

Kvarters	  pub	   2	  st	  	  

Lokal	  för	  loppis	   2	  st	  	  

Barnaktivitetshus	   1	  st	  	  

Cykelkök	   1	  st	  	  

LAN-‐hall	   1	  st	  	  

Lokal	  för	  handarbetstimmar	   1	  st	  	  

Lokal	  för	  större	  kör	  (50-‐100)	   1	  st	  	  

Lokal	  för	  utställningar	   1	  st	  	  

Möteslokalokal	  (IDEA	  Store	  London)	   1	  st	  	  

Skapande	  verksamhet	  för	  unga	   1	  st	  	  

Skridskoanläggning	   1	  st	  	  

Folkets	  köksträdgård/odling	   1	  st	  	  

Inte	  bibliotek	   1	  st	  	  

Inte	  för	  näringsliv	  eller	  idrottsföreningar	   1	  st	  	  

Viktigt	  att	  rädda	  huset	   1	  st	  	  

Riv	  huset/Bygg	  bostäder	   1	  st	  	  

Summan	  av	  övriga	  förslag	   32	  st	  =	  18,8	  %	  
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset. 

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 

•  Förslagen har återgetts med endast få för sammanhanget obetydliga 
språkliga korrigeringar samt med korrigering av stavfel. Förslagen har i 
möjligaste mån fördelats under nedanstående rubriker. 

•  72 personer (av 168 = 42,8 %) har valt att besvara frågan. 
Av de svarande har de flesta valt att ge mellan 1 – 3 förslag. 
Sammanlagt inlämnades 95 olika förslag. 
Förslag med färgad text är antingen unika eller är ofta förekommande. 

•  Förslagen fördelades under följande rubriker.  
(1) Arkitektur:         (  9 förslag =   9,5 %) 
(2) Allaktivitetshus/Föreningar/Ideella org./Mötesplats: (18 förslag = 18,9 %) 
(3) Bibliotek:         (12 förslag = 12,6 %) 
(4) Café ́ och/eller Restaurang:       (11 förslag =  11,6 %) 
(5) Dans:         (  6 förslag =   6,3 %) 
(6) Kulturhus:         (12 förslag = 12,6 %) 
(7) Musik/Teater:        (10 förslag = 10,5 %) 
(8) Övrigt:         (17 förslag = 17,9 %) 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (1) 
(1) Arkitektur (9 förslag = 9,5 %) 
	  
1. Ta fram de gamla(14år) ritningarna, de var bra.	  
2. Viktigt att bevara det öppna rummet. Huset är för litet för att delas upp i mindre rum. Huset har 
arkitektoniska värden som är intressant inte bara för stadsdelen utan för hela Lund. 
3. Viktigt att rummet mellan fasad och park skall vara ett härligt, tryggt och grönt rum mellan ute och 
inne. Gör golvet under pergolan jämnare. Öppningsbara fönsterdörrar in till huset. Sittmöbler under 
pergolan. Överväg om inte pergolan kan ersättas med en lättare konstruktion med smalare virke, så 
att man kan se in och ut ifrån parken. 
4. Man kan placera en solcellsanläggning på taket av byggnaden, så reduceras driftskostnaderna till 
ett minimum. Huset kan bli en fin referensanläggning för Lunds kommun och Kraftringen. 
5. Kommer att krävas en hel del renoveringsarbeten för att återställa huset. 
6. Att lägga en hållbarhets aspekt på hela huset både vad gäller de kvaliteter som det rena huset 
uppvisar, men skapa en ansats till framtids tänk genom ett fokus på hållbar miljö, långsiktighet och bra 
arbetsmiljö. Tre saker som vi behöver för ett framtida samhälle. Att ev. utnyttja de befintliga 
avskärmningarna för att montera solceller och kanske göra huset självförsörjande på energi. 
7. Jag tycker att det borde läggas på solfångare på taket i söderläge. Underhåll: Det vita träribborna 
på taket renoveras och målas vitt så att det ser snyggt ut. 
8. Det stora rummets fantastiska potential måste vara utgångspunkten när man tittar på vilka 
verksamheter som passar. Återställ lanterninen och fundera kring vilka tillbyggnader eller fristående 
tillskott som kan öka möjligheten att få in verksamheter som kan utnyttja det stora rummet. Om 
stadsdelsbiblioteket inte ryms på något bra sätt, kanske det kan ligga kvar men ändå utnyttja huset för 
kurser och föreläsningar. Eller få en fristående byggnad i parken. 
9. Jag tycker att det skall renoveras för att få bort alla betongtrappor som är obehagliga att gå eller 
sitta på. Det finns säkert andra lösningar.  
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Fråga 3. Diskussion Arkitektur                                 (1) 

• Motstående frågeställningar angående arkitektur. 
•  Behålla det stora öppna rummet? 

Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Förändra det stora öppna rummet? 
Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Tillbyggnad tillbyggd/fristående? 
Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Ingen tillbyggnad tillbyggd/fristående? 
Fördelar: 
Nackdelar: 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (2)  
(2) Allaktivitetshus/Föreningar/Ideella organisationer/Mötesplats (18 förslag = 18,9 % ) 
 
1. Hus för alla. 
2. Mycket viktigt att huset är till för alla. 
3. Möteslokal för olika ideella org. t.ex. Tillsammansskapet, tjejjouren. Vissa lokaler tillgängliga för att boka in sig kostnadsfritt via 
ett bokningsschema. 
4. Allaktivitetshus för folk i alla åldrar och från olika delar av världen, där man kan mötas, skapa och lära av varandra. 
5. Träffpunkt för ungdomar. 
6. Föreningslokal att användas av föreningar och grupper i området utan hyra med frivilliga värdar t.ex. pensionärer som 
Bibliotekets vänner. 
7. Kreativa verksamheter för barn och ungdomar, gärna med fokus på funktionsnedsättning. 
8. Uthyrning av möteslokaler till föreningar i Lund. 
9. Flera olika verksamheter som samsas om utrymmet skapar stabilitet och gör att huset kan användas på olika tider, vardagar/
helger. 
10. Mötes-aktivitetslokal för föreningar. 
11. Som delar av stenkrossen, skapa öppna verkstäder för hantverk, textil, trä, 3D-skrivare, cykelkök mm. 
12. Huset kan säkert ändras för många gemensamma ändamål. Varför inte körsång. Någonstans här tror jag det finns härlig 
akustik. 
13. Sedan får de som är närboende bestämma vad de önskar skall ske i Edmanska huset. Något som attraherar människor i alla 
åldrar. Möts man någonstans så vill man fika, så något café är viktigt och man kan ha föredrag och kurser och lära sig något nytt. 
14. Hela parkområdet (inkl. huset) skulle kunna vara en naturlig samlingspunkt och ett nav för alla boende på Väster och på 
Värpinge. 
15. Olika verksamheter för olika generationer är viktigt samt kursverksamheter för olika åldrar. Sedan tycker jag att det behövs 
något direkt riktat till ungdomar. Bjud gärna in dem, kanske kan ungdomstinget tycka till? 
Viktigt att många vuxna rör sig i parken/området. Jag går dagligen med hunden i parken som vid vissa tidpunkter känns det direkt 
otryggt.(Missbruk, langning?) 
16. Det är en väldigt intressant byggnad, så den bör vara nåbar för utomstående som inte nödvändigtvis är engagerade. En 
konstutställning eller liknande så att även sporadiska besökare kan känna sig välkomna är högst intressant. 
17. Att hyra som festlokal. Lokal för arrangemang i samband med olika högtider. 
18. Låt huset bli en mötesplats och aktivitetsplats för Lundaborna. Behåll småskaligheten och enkelheten. Låt ideella krafter 
medverka i skötsel och underhåll. Låt folk ta ansvar för sin närmiljö.  
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Fråga 3. Diskussion Allaktivitetshus … Mötesplats             (2) 

• Motstående frågeställningar angående allaktivitetshus… 
•  Lokal för alla? 

Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Lokal för föreningar eller organisationer? 
Fördelar: 
Nackdelar: 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (3)  
(3) Bibliotek (12 förslag = 12,6 %) 
 
1. Bibliotek och annat. 
2. Bibliotek med Café och Restaurang (driven krögare), ”Book café”. 
3. Jag tänkte föreslå att biblioteket skulle flytta till Edmanska huset, tycker att nuvarande lokal är trång 
och bökig att ta sig till. Café och föreläsningslokaler i anslutning vore perfekt. 
4. Tänk att få gå till folkparken och låna böcker. Jag tycker det är självklart att Västers bibliotek flyttar 
hit. Samtidigt som man kan ta en fika i parkens café (jämför café med Beijers park i Malmö som har 
sommaröppet med uteservering). På kvällstid kan man gå dit för att delta i bokcirkel, ett yogapass (allt 
som behövs är lite golvyta och musik, sen tar man ned egna mattor) eller gå på språkcafé/språkkurs. 
5. Bibliotek och café. 
6. Bibliotek och kulturcentrum. 
7. Bästa vore om Västers bibliotek kunde flytta in. 
8. Bibliotek kombinerat med lokal för att kunna ställa ut egen konst. 
9. Bibliotek Väster är i dag ett kulturhus i miniformat. Låt dem växa med de aktiviteter som de har 
d.v.s. bibliotek, olika kursverksamheter där även dans ingår, barnteater, konstutställningar, föredrag 
med soppluncher, kaféverksamhet, tillgång till tidningar och datorer. 
10. Jag ser folk som sitter vid små bord i skuggan, dricker och äter, medan barnen springer i solen på 
den stora gräsmattan. Dom är förväntansfulla, biblioteket ska ha sagostund utomhus idag! SÅ skulle 
jag önska mig att folkparken skulle vara, ett kulturcentrum där alla åldrar möts. Just nu är det bara en 
park man går genom, inte en park som man vill stanna i. 
11. Bibliotek med olika typer av kulturella inslag ungefär som på Västers bibliotek i kombination med 
café. I anslutning till caféet skulle det kunna finnas en liten lekpark utomhus så att föräldrar kan fika 
och barnen leka inom synhåll. Detta finns exempelvis på många ställen i Tyskland. 
12. En träffpunkt där barn o äldre kan träffas och göra saker och prata tillsammans. 
Bokutlåning o försäljning, olika kurser t.ex. all världens matlagning, politiska seminarier, högläsning, 
första hjälpen, alla är vi olika. 
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Fråga 3. Diskussion Bibliotek                                   (3) 

• Motstående frågeställning bibliotek 
• Att flytta Västers bibliotek till Folkparken? 

Fördelar: 
Nackdelar: 

• Att inte flytta Västers bibliotek till Folkparken? 
Fördelar: 
Nackdelar: 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (4)  
(4) Café och/eller Restaurang (11 förslag = 11,6%) 
(Obs. Det finns fler kopplade till bibliotek, kulturhus och musik) 
 
1. Förtäring 
2. Öppna upp med café mot parken. 
3. Restaurang och café i parkmiljö. 
4. Ett ställe att gå till för nöje/mat/dryck. 
5. Café 
6. Café 
7. Café 
8. Utomhusrestaurang med musik på sommarhalvåret. 
9. Uteservering i parken med livemusik under sommar och/eller helger. 
10. Café 
11. Caféservering  
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (5)   
(5) Dans (6 förslag = 6,3 %) 
 
1. Dansa GOGO. 
2. Bugg 
3. Tradjazzdans, Bugg 
4. Huset är gjort för rörelse och uppträdande. 
5. Gåsasteget nr1: Lunds Dansklubb Gåsasteget skulle kunna ge lundaborna annorlunda motion, dans som 
också ger glädje. Gåsasteget ger kurser bl.a. för seniorer och när vi har instruktörer så finns det även dans för 
barn, t ex 8-12. Jag tycker att det inte finns något dansställe som icke studerande kan gå till förutom 
Dammstorp som ligger en bra bit utanför staden. Gåsastegets tanke är att man ska kunna åka kollektivt eller 
cykla/gå, lätt att ta sig till platsen. Miljötanke. Vi är med, nu för femte året i sommarlund. Och danskvällarna är 
mycket välbesökta. Så dansintresset är stort Vi har vid våra dansträffar ca 120-150 st. som kommer och 
dansar och det kan hända att det inte bara är folk från Lund. 
6. Gåsasteget nr2: Lunds dansklubb Gåsasteget är en ideell förening med över 700 medlemmar och 
anslutna till Svenska Danssportförbundet. 
I Gåsasteget dansar vi företrädesvis Bugg, men även Westcoast Swing, Mysfoxtrot, Boogie Woogie, Lindy 
Hop, Salsa, Foxtrot/Vals, Linedance och Tango. 
Det finns medlemmar på alla nivåer från nybörjare till tävlingsdansare på SM-nivå i åldrarna 15-80 år. I dans 
tränar man upp kondition, smidighet, koordination och balans, förutom att det är social samvaro. Med andra 
ord ren friskvård! 
Vi har svårt att hitta lokaler som passar vår verksamhet. Lämplig lokal för oss har ett tillräckligt stort golv 
(minst 200m²) som är bra att dansa på (gärna parkett). Den bör också ligga så att det är lätt att ta sig till 
lokalen med bil, cykel eller buss samt att vi kan boka upp lokalen för 6-12 månader framåt i tiden. Detta för att 
vi skall kunna planera våra kurser och träningstillfällen. Det är här som Folkparken kommer in i bilden. Vi 
hyrde den innan den stängdes. Dansgolvet är utmärkt för vår verksamhet. 
Vi tränar varje tisdag i EOS-hallen kl.19,00 – 21,30. Denna träning är öppen även för allmänheten som kan 
komma dit och dansa. Välkomna! från Lunds kommun för att dansa eller göra ett besök. 
Det vore trevligt om vi kunde etablera ett närmare samarbete med Lunds kommun. Besök gärna vår hemsida 
www.gasasteget.se för ytterligare information. 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (6)   
(6) Kulturhus (12 förslag 12,6 %) 
 
1. Levande plats för kultur eller kulturell ungdomsverksamhet, aktivera huset, viktigt för parken. 
2. Retrokänsla i form av mysig lokal där film, musik o dans som tilltalar alla mellan 13-65 år. 
3. Lokal där man kan njuta av konserter, film, teater, dans/musikklubbar. Gärna mot inriktning mot 
ungdomar och oss utanför student-Lund. 
4. Kulturevenemang. 
5. Ett levande hus fullt av allt som har med kultur att göra. 
6. "Kulturaktiviteter" har två sidor, de som vi konsumerar och de som vi själva deltar i d.v.s. sådana 
som aktiverar oss. De sistnämnda är alltmer väsentliga i den konsumistiska kultur vi lever i anser jag. 
De aktiverande ser jag som väldigt brett; workshops inom olika områden, föredrag, kurser, festligheter, 
allt som kan göra människan till "den lekande människan" hon mår bra av att vara. Viktigt att huset 
inte bara bjuder på arrangemang utan att människor själva blir delaktiga och bidrar med idéer och 
upptåg. 
7. Kulturevenemang, talk shows, standupp komiker, nya band, sångare, osv. 
8. Ett gemenskapens hus för dans, musik och teater. (Se Gåsasteget nr1). 
9. Gör huset till ett kulturcentrum för Väster och övriga boende i Lund. En samlingsplats för alla 
generationer. 
10. Har varit där på dans, teater, och kulturmöte med flera samtidiga aktiviteter: Jättebra, särskilt med 
möjligheten att ha plats ute också, så varför inte bygga vidare i den riktningen? 
11. Aktiviteter för barn och ungdomar. Bra idag med öppen förskola och fritids, men mer av byggnaden 
kan utnyttjas till olika aktiviteter inom detta område. Teater- och dansföreställningar kan sättas upp 
här. Kursverksamhet av typen Folkuniversitet borde också kunna ha glädje av huset, t ex danskurser. 
12. Kulturella aktiviteter i bred bemärkelse där ingen enskild aktör tar huset i besittning och man 
nyttjar huset för framförande och inte för produktion, vilket gynnar ett bredare och rikare kulturellt 
utbud. Inte bibliotek. Lokalen bör användas för vad den är byggd för. Det är dessutom mer 
ekonomiska fördelaktigt än att bygga om lokalen för annan verksamhet, dessutom värnar man då det 
arkitektoniska värdet!  
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Fråga 3. Diskussion Kulturhus                                 (6) 

• Motstående frågeställningar kulturhus 
•  Lokal för uppförande (konsumtion) av kultur? 

Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Lokal för deltagande (produktion) av kultur? 
Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Lokal för både uppförande och produktion av kultur? 
Fördelar: 
Nackdelar:  
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (7)  
(7) Musik/Teater (10 förslag = 10,5 %) 
 
1. Rikscentrum för 20-talsjazz. 
2. Folkmusik 
3. Replokaler för alla slags band. Kön till Mejeriet är för lång. För ett levande 
musikliv är möjligheterna till att spela och utveckla sig som musiker ovärderliga. 
4. Övningslokal och konsertlokal för musikensembler eller teatergrupper, 
samarbete med kulturskolan. 
5. Det ultimata musikhuset! Lite Olympen känsla? Kanske med koncentration 
på band som är nära att slå igenom. 
6. Öppna musikhus. 
7. Huset passar för teater och musikengagemang. 
8. Gåsasteget nr1: Man kan använda lokalen även till teater och musik. Lund 
behöver fler scener. Att det inte är en jätte stor, tycker jag inte det behövs. 
Varför ska det vara så överdrivet stort, och mål att bygga nytt. Vi har något som 
är bra. Om man kan använda lokalen under dagtid så är det bra. 
9. Föreslår att man bygger ut något åt norr med scenlokaler. 
10. En scen framförallt för lite större band men även för lokala. Kanske just 
som support akt till större band. Ett nutida ”Olympen” helt enkelt. Våga boka 
större band till lund! Få tillbaka musikscenen hit!  
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Fråga 3. Diskussion Musik/Teater                           (7)   

• Motstående frågeställning musik/teater 
•  Lokal för repetition av musik/teater? 

Fördelar: 
Nackdelar: 

•  Inte lokal för repetition av musik/teater? 
Fördelar: 
Nackdelar: 
Kommentar: Man kan anta att antalet förslag för repetionslokal som 
inkommit är underrepresenterat i frågeformuläret Detta beroende på 
att formuläret inte nått ut till ungdomar i lika hög grad som till 
medelålders och äldre. Man kan anta att behovet och efterfrågan är 
betydligt större än vad resultatet visar här. Det bör man ta hänsyn till 
när man diskuterar ovanstående fråga. 
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Fråga 3. Egna förslag för Edmanska huset.           (8)  
(8) Övrigt (17 förslag = 17,9 %) 
 
1. Alternativ till kulturhus, gör om till handbollsarena. 
2. Sportevenemang. 
3. Inomhus skridskoanläggning med musik. Symbolisk summa i inträde där man kan umgås 
med vänner och familj. 
4. Avslutningslokal för skolorna i området. Luciauppträdanden. 
5. (Uteloppis på somrarna med barntema mm.). (Kom. Gäller inte huset direkt.) 
6. Med friskvård menar jag yoga och liknande, det finns redan tillräckligt med gym. 
7. Museum, lokal för ”Humorfestival”. 
8. Kanske loppis på helgerna? Jazzkväll, sagoberättar-kvällar, sopp-teater. 
9. Eftersom det inte alltid är fint väder när det hålls aktiviteter i parken som t.ex. Västerdagen, 
medeltidsfestival, loppis m.m. hade det varit fint att kunna utnyttja Edmanska huset. 
10. Framför allt är det skandalöst att politikerna kan låta en byggnad förfalla = kapital- och 
resursslöseri. Ansvarslöst av våra "ansvariga". 
11. Loppisar skulle kunna anordnas i huset med viss regelbundenhet. En del av huset skulle 
kunna göras om till ett naturum som kopplas till den flora och fauna som finns i parken. 
12. Ekologiskt kunskapscentrum med både teori och praktik. 
13. Mindre temafestivaler, typ Medeltidsfestivalen. (Helst annan mat än korv). 
14. Ofta är det svårt att få tag på lokal för olika evenemang. Klädbytardagar, föredrag, 
workshops m.m. Det vore bra om en lokal fanns att hyra för en billig penning. 
15. Bygg bostäder. 
16. Loppis, disco utställningar. 
17. Att det används till något som behövs och för barn främst, och då genomtänkt med hur man 
planerar även utemiljön.  

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 26 



Fråga 4. Vad vill du göra med utomhusmiljön i Folkparken? 

•  Frågan ovan hade egentligen i frågeformuläret formuleringen. 
”Här kan du skriva med egna ord vad du skulle vilja göra med  utomhusmiljön i Folkparken” 

•  Förslagen har återgetts med endast få för sammanhanget obetydliga språkliga korrigeringar 
samt med korrigering av stavfel. Förslagen har i möjligaste mån fördelats under 
nedanstående rubriker. 

•  Antalet personer som svarat på frågan var 115 st. (68,5 %) 
•  Uppskattningsvis totala antalet inkomna förslag är 222 st. 

 
1. Behåll den nuvarande karaktären på parken.  (37 förslag = 16,6 %) 
2. Bersåerna/grillar.     (13 förslag =   5,9 %) 
3. Bord och bänkar.     (18 förslag =   8,1 %) 
4. Café ́/förtäring utomhus.    (14 förslag =   6,3 %) 
5. Lekplatser.     (31 förslag = 14,0 %) 
    Vanliga. (18 förslag = 8,1 %); Naturlekplatser/temalekplats. (13 förslag = 5,9 %) 
6. Loppis utomhus.     (  4 förslag =   1,8 %) 
7. Motion/Gymnastik/Sport.    (25 förslag = 11,3 %) 
8. Skötseln av parken.    (18 förslag =   8,1 %) 
9. Träden/Naturen.     (10 förslag =   4,5 %) 
10. Utomhusscen.     (  9 förslag =   4,1 %) 
11. Odling/planteringar/växter.    (16 förslag =   7,2 %) 
12. Vatten.     (11 förslag =   5,0 %) 
13. Övriga.     (16 förslag =   7,2 %) 
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?     (1a) 
(1a) Behåll den nuvarande karaktären på parken (37 förslag = 16,6 %) 
  
1. Grönt, vacker och användbar både när det är sommar och vinter. 
2. Bevara park o växtlighet. 
3. Det är redan en underbar park med många storvuxna träd. Det fungerar nästan som arboretum och som läroplats för 
växter och fåglar. 
4. Behåll den som den är men gärna rensa fram de magnifika och mäktiga träden. 
5. Att bevara och förnya den gröna fina miljön. 
6. Bevara träd, växtlighet och grönområden. 
7. Behålla den lummiga parken. 
8. Bevara så mycket som möjligt av parken. 
9. Jag tycker framförallt att man ska bevara parken som parkmiljö och inte bygga hus och därigenom minska parkytan. 
Det är alla fina grönområden som gör Väster attraktivt att bo på. Parken är en härlig oas, särskilt för dem som inte har 
egna trädgårdar. Även som utflyktsmål för förskolor i området. 
10. Vi som bor på Väster behöver ha en grön oas till rekreation, picknick, att leka/promenera med barnen och våra 
äldre. En vanlig solig dag passerar eller rör sig familjer, ungdomar, äldre, barnvagnar genom parken, sitter på bänkarna 
och snackar, tar en kopp kaffe på gräset, kickar boll, går med sin hund. Spelar boule, har kalas med skattjakt. 
fotograferar blommor och sin pojkvän/flickvän Ja, precis allt. Jag vill ha parken orörd! 
11. Ingenting behöver förändras, den är en utmärkt oas att rekreera i. Vad vi definitivt inte vill ha är profithungriga 
kapitalister som struntar fullständigt i ovanstående faktum och gladeligen skövlar parken för att kunna bygga och 
därmed kunna suga ut kraftiga hyrespengar. 
12. Den är ju jättefin som den är. 
13. Bevara den som den är. 
14. Bevara den underbara parken. 
15. Bevara. 
16. Tycker man kan låta det vara ganska mycket som det är. 
17. Jag tycker framförallt att man ska bevara parken som parkmiljö och inte bygga hus och därigenom minska 
parkytan. Det är alla fina grönområden som gör Väster attraktivt att bo på. Parken är en härlig oas, särskilt för dem som 
inte har egna trädgårdar. Även som utflyktsmål för förskolor i området. 
18. Bevara den! 
19. Jag vill bevara den som den oas det är. Kanske ett hörn med fruktträd? Vi brukar gå dit med lite picknick och bara 
läsa bok på sommaren. För oss som bor i lägenhet blir det som vår gemensamma trädgård. 
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (1b) 
(1b) Behåll den nuvarande karaktären på parken (37 förslag = 16,6 %) 
 
20. Jag tycker parken skall bevaras. Ett flitigt använt promenadstråk för hundägare och många fler. Trevligt med olika 
evenemang som medeltidsdagarna och västerdagarna. Ser gärna fler evenemang i parken. Använder själv parken 
mycket till promenader och lek. 
21. Den är bra som den är. Baksidan/Parkeringen av Edmanska huset behöver få ett lyft i samband med att huset 
renoveras. 
22. Den ska i stort bevaras precis som den är. Floran och miljön ska tas om hand med varsam hand. Vi älskar 
folkparken och har haft många, underbara påhitt och magiska ögonblick i denna Moder jords sagolika gestaltning. 
23. Denna lunga som jag så gärna väljer i stället för den hårt trafikerade Trollebergsvägen, på min väg från och till 
centrum. Det är härligt att se dagisgrupper rasa i parken eller ha picknick. Västerdagen, Valborg vilka fina tillfällen för 
människor att mötas på ett så enkelt sätt. 
24. Nöjd som den är, men öppen för förändringar som bevarar naturmiljön. 
25. Parken skulle kunna bevaras i sitt nuvarande "vilda" tillstånd. 
26. Jag tycker att den är fantastisk fin som den är. Jag och min familj deltar alltid vid alla evenemang som ordnas i 
parken, som t.ex. västerdagen, valborgsfirandet och medeltidsdagarna. Vi utnyttjar även parken för picknickutflykter 
mm. 
27. Jag vill bevara parkmiljön men gärna med fler möjligheter att "använda" den i vardagen. 
28. Bevara parkmiljön, men ta bort den förfärliga dammen. 
29. Framför allt se till att miljön får vara en grön lunga. Vi har förlorat alldeles för många av stans "uterum", förlorat till 
tomtmark, vägar, träd-och buskjobbare utan återplanteringsambitioner mm. 
30. Jag är ganska nöjd med parken som den är och använder mig mycket av den. Brukar promenera i parken året om.  
31. Ha kvar parken som den är, med gröna ytor och träd buskar. Väldigt fint på sommaren är det att sitta i parken. 
32. Bevaras ung som det är med möjlighet att utnyttja även parken för olika evenemang. 
33. Vi vill ha en park nära oss! En grön oas i staden med möjlighet att promenera, jogga, ha picknick, spela kubb och 
njuta av blommor, träd och fågelkvitter, en stor yta att låta barnen springa runt på. Förskolorna och skolorna i området 
har också stor glädje av denna gröna uppvuxna och fantastiska park!  
34. Behåll den som naturpark. 
35. Behåll naturen och grönområdena där! 
36. Inbjudande som den är, bara att vila i. 
37. Bevara en grönskande park med mångfald av växter och träd.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (2) 

(2) Bersåerna/grillar (13 förslag = 5,9 %) 
 
1. Grillplats. 
2. Fasta grillplatser. 
3. Grillmöjligheter. 
4. Hade varit kul med fler "vrår" med t.ex. grillplatser. 
5. Rusta upp bersåerna. 
6. Borden och bänkarna vid bersåerna borde fräschas upp eller bytas ut. I 
denna hörna skulle det också finnas möjlighet för att kunna grilla. 
7. Likaså borde det finnas utomhusgrillar som man kan använda. 
8. Grilla. 
9. Kanske lite bänkar eller en grillplats, så det blir en given plats att vila benen 
på när man är på promenad eller spendera sin söndag i parken. 
10. Utegrill och stolar bord att sitta vid. Utomhus gemenskap. 
11. Grillar skulle placeras ut på flera platser. 
12. Grill möjlighet. 
13. Grillar.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (3) 
(3) Bord och bänkar (18 förslag = 8,1 %) 
 
1. Sitt platser för unga och gamla. 
2. Det hade varit fint med lite bänkar också bord att använda. 
3. Fler bänkar. 
4. Rekreationsområde med fler planteringar och sittmöjligheter. 
5. Fler bänkar. 
6. Lite fler sittplatser kanske. 
7. Friare placering av de bord + soffgrupper som nu finns omgärdade av häckar, vilket 
förhoppningsvis skulle minska tendensen till nedskräpning med ölburkar osv. 
8. Trevliga sittplatser och bord saknas, dessutom är det svårt att ta sig fram i en rullstol 
på den knöliga gräsmattan. Jag sitter just nu i rullstol 3 månader på grund av komplicerad 
fraktur i knäleden och har blivit medveten om hur svårt det är att komma ut om man inte 
har hjälp. 
9. Det hade varit fint med lite bänkar också bord att använda. 
10. Liggstolar som i många parker. 
11. Kanske lite fler bord och bänkar. 
12. Sittplatser i form av bänkar. 
13. Parkmiljö med fina, fasta bänkar. 
14. Fler platser att sitta på och njuta av grönska och frisk luft. 
15. Fler trevliga sittplatser. 
16. Bänkar skulle finnas ute på gräsplanen inte bara i skuggan som det är nu. 
17. Sittplatser även ute på gräset. 
18. Fler bänkar och bord.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (4) 

(4) Café/förtäring utomhus (14 förslag = 6,3 %) 
 
1. Caféverksamhet vore fantastiskt attraktivt. 
2. Mysigt kafé med platser i parken. 
3. Terrass med uteservering fungerande som samlingsplats för alla åldrar på Väster. 
4. Uteserveringar. 
5. Café under vår/sommar, bibliotek. 
6. På sommarhalvåret skulle en mysig uteservering, som passar in i miljön, vara 
välkommen. 
7. Ett utomhuscafé hade varit helt fantastiskt! 
8. Ett bra café skulle vara en naturlig träffpunkt för många, bland annat för de många 
föräldralediga som finns i området. 
9. Glasskiosk på sommaren. 
10. Glasskiosk på sommaren. 
11. Även kunde där finnas ett café som kunde drivas av skolungdomar, där ungdomarna 
även bakade det som serverades. Så barnföräldrarna inte blev ruinerade om dem ville 
fika. 
12. Café verksamhet som bedrivs av skolungdom. 
13. Utomhusplats för café. 
14. Café.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (5a) 
(5) Lekplatser (31 förslag = 14,0 %) 
 
(5a) Vanliga (18 förslag = 8,1 %) 
1. Större lekplats. 
2. Lekplats. 
3. Grönområde som nu med lekplats för de små. 
4. Jag tror att en liten lekplats hade kunnat locka dit folk och ett litet fik med lite sittplatser 
runt omkring. 
5. En lekplats för barnen saknas - skulle kunna anordnas i anslutning till dammen. 
6. Lekplats för barn söka pengar från Lekande barns fond men innan dess måste man ha 
ett genomgående förslag för parken med hus. 
7. Jag tycker det borde finnas en lekplats. 
8. Samt en lekplats för barn och lite fräscha bord och bänkar anslutning så att det kan bli 
ett utflyktsmål. 
9. En lekplats. 
10. Ge möjligheter för lek och samvaro. 
11. Men det finns härliga gräsmattor, väl lämpad för lekplats på en av dem. 
12. En lekpark för barnen, på höger sida vid ingången från Trollebergsvägen. Den öppna 
ytan skall vara kvar för olika arrangemang. 
13. Lekmiljö för barn. 
14. Lekmiljö för barn. 
15. Komplettera den med någon trevlig sysselsättning för barn, gungor och lekredskap. 
16. Lekplatser för barn i olika åldrar. 
17. Kreativa aktiviteter för barn, lekplats. 
18. Aktiviteter för barn. 

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 33 



Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (5b) 
(5) Lekplatser (31 förslag = 14,0 %) 
 
(5b) Naturlekplatser/temalekplats (13 förslag = 5,9 %) 
1. Naturlekplats för barnen. 
2. Kanske en liten lekplats men en lekplats som smälter in i miljön likt naturlekplatsen i Skrylle. 
3. Temalekplats. 
4. Temalekplats. 
5. Natur lekplats för barnen. 
6. En lekplats! Kanske i form av en hinderbana gjord av naturmaterial? Det kryllar av barn på 
Väster och det hade varit väldigt uppskattat och skulle locka ännu fler till Folkparken. 
7. Lång-gungor i träden. Kanske en liten bygg-lek ihop med fritidsverksamheten. 
8. I en del av parken skulle man kunna inrätta någon form av vildmarkslekplats som integreras i 
den ursprungliga miljön, så att den får bli så orörd som möjligt. I Kalmar finns Skälby lekplats 
som bygger lite på den idén och skulle kunna fungera som inspiration. 
9. Bättre lek möjligheter skulle även det uppskattas, och då behöver det inte innebära en 
klassisk lekplats utan gärna en naturlig parkmiljö som kan stimulera till lek och spring och 
kanske till och med till vardagsmotion till vuxna. 
10. Tema-lekplats, till barnen. 
11. Jag tror att en större lekplats med något tema skulle locka barn och föräldrar från hela 
Lund. Då kan Folkparken bli ett mini-Louisiana med konstutställning/café i Edmanska huset och 
en spännande miljö för hela familjen/avkoppling utomhus. 
12. Äventyrslekplats. 
13. Gärna mer kultur och barnvänligt där också, skapa olika rum, kanske någon lekplats/
hinderbana i de "skogigare" delarna, någon koja mm.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (6) 

(6) Loppis utomhus (4 förslag = 1,8 %) 
 
1. Loppis. 
2. Loppis varje lördag. Bra läge, lätt att parkera, bra bussförbindelser 
och så kunde det kosta lite mindre än Södra Esplanaden. 
3. Loppmarknad på lördagar. 
4. Loppis. 
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (7a) 

(7a) Motion/Gymnastik/Sport (25 förslag = 11,3 %) 
 
1. Utegym. 
2. Skapa skateboardramper o.d. för ungdomar. Klätterväggar. Utegym. 
3. Boulebana. 
4. Några enkla redskap för ute gympa vore inte fel. 
5. Även möjliggöra för olika utomhusaktiviteter ex utomhusgym. 
6. Preparerad fotbollsplan, minigolfbana, upprustad basketplan & övriga idrotts- 
barnaktiviteter. 
7. Minigolf i parken skulle vara trevligt och en bra lekpark till exempel. 
8. Jag skulle önska mig upplysta löpslingor i parken. Lägg barkbeläggning på 
de redan befintliga stigarna i parken och dra fram belysningen till dessa. Då 
hade man fått fler motionärer och folk som tränar aktivt till Folkparken hela året 
om. Ett mindre utegym skulle också passa in. Närmast service boendet 
Papegojelyckan efterfrågas det en boulebana. 
9. Kanske ett utomhusgym. Samt en boule bana i anslutning till 
ålderdomshemmet. Rusta upp basketplanen som finns. 
10. Utomhusgym. 
11. Ett utegym vore trevligt. 
12. Elljusspår för motion.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (7b) 

(7b) Motion/Gymnastik/Sport (25 förslag = 11,3 %) 
 
13. Spela kubb. 
14. Utegym. 
15. Boulebana och klättervägg. 
16. Lek - idrottspark för alla åldrar. 
17. Ett utegym vore bra och en tämligen billig investering. 
18. På den delen av parken som vetter mot Papegojelyckan äldreboende kan 
man göra plats för ett utegym, med inspiration från det gym man uppfört i 
Stadsparken. Ett utegym som är anpassat till såväl gammal som ung. 
19. Utomhusgym som vid stadsparken, häng upp hängmattor, linor att gå på. 
20. Volleybollplaner. 
21. Utrymme för utomhusaktiviteter av olika slag som boule o.d. 
22. Minigolf. 
23. Minigolf, boulebana. 
24. Mini-Golfbana. 
25. Klättervägg. 
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (8) 
(8) Skötseln av parken (18 förslag = 8,1 %) 
 
1. Dammen skulle kunna rensas och förbättras. 
2. Underhåll parken! 
3. Fler papperskorgar. 
4. Rensa den lilla dammen och ha någon bänk där med. 
5. Bättre underhåll av fristående bänkar som nu ofta är bemängda med fågelbajs (frivilliga krafter till 
hjälp?). 
6. Använda den, kanske göra den mer tillgänglig för alla, inget annat. 
7. Anpassad utemiljö för synskadade. 
8. Ta vara på grönytorna. Låt det förbli en lugn, skön oas för avkoppling och ro för kropp och själ. 
Fräscha upp miljön för att höja trivselfaktorn. 
9. Skyltar så man som besökare hittar lätt till de som finns att erbjuda där. Jag bor inte på Väster. 
10. Ta bort undanskymda och sunkiga bänkar. 
11. Röj och rusta upp parken och skapa en park som inbjuder till avkoppling och sköna 
naturupplevelser för barn, vuxna och äldre med promenadstråk. 
12. Rensning och bättre vård av dammen. 
13. Fräscha upp parken, göra den mer tillgänglig med lite parkbänkar. 
14. Viktigast är att den hålls relativt välskött så att det är attraktivt att komma till, passera igenom och 
vistas i parken. Parken behövs öppnas upp med insynsmöjligheter så att tryggheten ökas. 
15. Öppna upp, mer ljus! Ibland har jag känslan av att folkparken är en mörk håla, jag vill ha en 
skimrande pärla! 
16. För övrigt mest en förbättring av skötseln så att den känns välkomnande. 
17. Gallra i/gallra bort buskage/sly så att de fantastiska stora träden framträder och upplevs i all sin 
unika mäktighet. 
18. Belysning på stigarna kvällstid. Detta kan göras diskret och miljöriktigt.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?          (9) 
(9) Träden/Naturen (10 förslag = 4,5 %) 
 
1. Men var försiktig om den sydöstra trädsalen. Detta är nästan som en helig plats - några ljus 
under trädkronorna kanske skulle platsa här. 
2. En skog i staden. Fåglar, växter, natur i staden. 
3. Det är vackert med stora träd i parken men till slut måste man ändå försöka förnya 
beståndet. Det blir dessutom väldigt skuggigt med alla höga träd. 
Det vore också trevligt om man kan skapa "rum" i parken, nu är den litet kal och öde med en 
gräsmatta och just inte mer. Det är inte så inbjudande. 
4. Med tanke på parkens kvaliteter vad gäller träd och grönska och de s.k. evighetsträden, så 
finns en poäng att använda parken att få perspektiv genom att se bakåt i tiden och hållbarhet 
genom grönområden och ekologi men även skapa framtidsperspektiv. Framtidsperspektiv 
genom att tillåta skulpturer och konst få spegla hållbarhetsperspektivet på framtida lösningar. 
Kan även vara av mer teknisk karaktär i form av små byggnader som kan visa hur man samlar 
energi med hjälp av solceller och bygger andra tingestar som har en inbyggd funktion. Allt att 
beskådas som en eller flera installationer i parken. Skapar en anledning att besöka parken 
förutom de som bor i dess närhet. 
5. Bevara alla fina gamla träd. 
6. Eventuellt skulle något stort, starkt träd kunna tjäna som stomme för en trädkoja! Och 
kanske tvåmans-gungor med riktigt schvung i. Och några häng-stolar/gungor. Ett riktigt "Majas 
saftträd" alltså med långa linor bort till caféet för att håva in saft & kanelbullar! Vimplar i träden 
och kanske en härlig, gedigen häng-bro. 
7. Jag är inte så fantasifull av mig. Som det är nu känns det lite "tungt" med de stora träden. 
8. Framförallt: bevara träden och hela den gröna lungan som behövs i vår stad. Ingen förtätning 
av stadskärnan just där! 
9. De stora träden är en tillgång som absolut måste vara kvar. 
10. Förnya trädbeståndet något. 
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (10) 

(10) Utomhusscen (9 förslag = 4,1 %) 
 
1. Gör en utomhusscen för musik, teater, dans osv. 
2. En stor scen för musik och teater verksamhet. 
3. Utomhusscen. 
4. Utomhusteater/musik om somrarna. 
5. Blir det ett kulturhus i Edmanska huset tycker jag att man ska försöka 
utnyttja parken också och t.ex. ordna utomhus bio på sommaren och konserter 
och teaterföreställningar ute i parken. 
6. En liten scen för uppträden. 
7. Jag skulle bland annat vilja ha en ny utomhusscen, där man se på teater, 
livemusik och se utomhusfilm. 
8. Utomhusevenemang med musik och scenframträdanden. Möjlighet till. 
Större evenemang på t.ex. lundakarnevalen. 
9. Utomhusscen.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (11) 

(11) Odling/planteringar/växter (16 förslag = 7,2 %) 
 
1. Stadsodling. 
2. Fler vår- och sommarblommor i och runt buskagen (Inte rabatter). 
3. Odlingslådor o andra kreativa aktiviteter. Det viktiga är att det är en levande 
park för människor, djur och natur. 
4. En sinnenas örtagård. Underbart. 
5. Trädgård. Grönytor. 
6. En blomsteräng hade varit fint nere vid dammen. 
7. Stadsodling har blivit populärt, varför inte försöka få igång rabatter/odling i 
pallkragar? 
8. Mer blommor. 
9. Stort fokus på typisk parkmiljö med mycket växter. 
10. Planteringar med ex. vårlökar, perenner och blommande buskar. 
11. Använd en del av ytan för odling. 
12. Om något så jag tycker att det hade varit trevligt med mer blommor och 
växter som man kan titta på. 
13. Rekreationsträdgård. 
14. Kanske gemensam växt odling och liknande verksamhet. 
15. Gärna någon form av stadsodling i en liten del av parken. Lite mer 
blomplanteringar behövs som t.ex. de tulpanlökar som finns i år. 
16. Växthus, odlingslotter.  
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Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (12) 
(12) Vatten (11 förslag = 5,0 %) 
 
1. Plaskdamm/isbana som i folkets park i Malmö. Väldigt poppis! 
2. Utomhusbad mm. 
3. Bygg en liten damm i anslutning till Edmanska huset och gör det till en skridskobana 
på vintrarna med uthyrning av skridskor och annan tillhörande utrustning. 
4. Anlägg en stor damm framför Edmanska huset där det nu finns en stor tradig 
gräsmatta. Inhägna den för säkerhet skull ungefär som den stora dammen i Stadsparken. 
Sedan kan man ha ankor som barn och pensionärer kan mata. En servering med bord 
och stolar vore också trevlig. 
Gör dammen så stor att man vintertid kan, om kung Bore vill, använda den till 
skridskoåkning. 
Parken är för närvarande ganska fantasilös och attraherar varken pensionärer eller barn. 
5. En fontän. 
6. Man kan även anlägga en lagom stor fontän eller annan form av vattenkonst, som 
skulle bli ett fint tillskott. 
7. Kanske en porlande bäck och damm med vattenväxter, en lummigare del med 
skuggväxter, bänkar osv. 
8. Plaskdamm och några mer naturarrangemang för barn. 
9. Göra den lilla fina dammen där större. 
10. Plaskdamm. 
11. "Plaskdamm" likt den på Klostergården eller Folkets park i Malmö.  

30 juni 2015 Framtiden för Folkparken och Edmanska huset 42 



Fråga 4. Vad vill du göra med utemiljön i Folkparken?        (13) 

(13) Övriga (16 förslag = 7,2 %) 
 
1. Lydnads kurs i parken. 
2. 4 H gård. 
3. Det skulle vara trevligt med mer aktiviteter i folkparken för hela familjen. 
4. En hundrastgård. 
5. Se till att hundar inte går lösa. 
6. Ordna återkommande loppmarknader och andra aktiviteter på folkparkens stora 
sammanhängande ytor. Om inte folkparken används på ett mer effektivt och påvisbart 
sätt är jag rädd "förtätningsplanerna" snabbt rycker närmare. 
7. Verksamheter som återkommer varje år. Medeltidsdagen, Västerdagen är bra 
arrangemang. Utöka gärna med andra aktiviteter. 
8. Fortsatt medeltidsmarknad. 
9. Vi alla älskar att picknicka där också. 
10. Ha en samfällighet som ansvarar för hur det ser ut och eventuellt hjälpa till att hålla i 
ordning. Det handlar om att ge ansvar till de som brinner för det. Det ser man bara på 
denna förening Folkparkens framtid, det finns eldsjälar, som gör det ideellt. 
11. Jag skulle vilja att det finns möjlighet till att kunna gå på en toalett när man befinner 
sig i parken. 
12. Haft lite djur getter, kaniner mm. 
13. Betande djur. 
14. Jag vill inventera fågelfaunan. 
15. Mini zoo. 
16. Hundrastgård. Vintertid en skidtävling, isskulpturer.  
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Tack och slut 

• Ett STORT TACK! 
•  Till alla ni som tog er tid att fylla i frågeformuläret. Ert förslag kan bli en 

pusselbit till Folkparkens framtida utveckling. 
•  Till styrelsemedlem Johan Nilsson för utformningen av frågeformuläret samt 

distributionen på nätet. 
•  Till styrelsen i föreningen Folkparkens framtid för beslutet att genomföra 

frågeformuläret. 
•  Till de politiker och beslutsfattare som tar sig tid att läsa igenom resultatet av 

detta frågeformulär, samt vågar vill och kan ta beslut så att vi alla får se 
Folkparken i Lund gå mot en ljusare och bättre framtid till glädje och nytta för 
alla medborgare i Lunds kommun. 

     Kent Nilsson 
     Styrelsemedlem 
     Folkparkens framtid 
     kontakt@folkparkenilund.se 
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Folkparkens framtid 
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www.folkparkenilund.se 


