
                                                           
 

PROTOKOLLSBILAGA BN § 28 

 

 

 

Reservation ärende 13, 14 och 15 Väster 5:10 (Folkparken). 
 

Vi gläder oss åt att socialdemokraterna nu, i ett sent läge i mandatperioden, tycks ställa sig 

bakom det planförslag som vi i Alliansen ville starta redan i förra perioden. Efter det mindre 

lyckade förslaget med bebyggelse på grönområdet i sydvästra delen av folkparken lade vi 

förslag om bebyggelse på enbart parkeringsplatserna och att den nya planen ska säkra de ytor 

som idag är vanlig ”tomtmark” ska bli ”parkmark”. 

 

Således borde detta tydligen inte längre vara en politisk stridsfråga, vi i Alliansen har således 

uppnått ett av våra mål rörande bevarandet av parken i Folkparken. 

För S är det en symbolfråga med anledning av kopplingen till arbetarrörelsens historia. För 

MP är det en symbolfråga eftersom de för första gången under mandatperioden kan säga att de 

skapat parkmark, när S förtätningsiver snarare lett till det motsatta. 

Men för de boende på väster innebär det ingen som helst förändring i förhållande till hur det 

är i dagsläget eller hur det är i det redan pågående planuppdraget. 

 

Vi delar även SBKs svar på Lundaförslaget "spara parken - bygg på parkeringen", där SBK 

anger att borde ta ett större grepp på planfrågan. Det är därför beklagligt att S och MP tackar 

nej till nya bostäder genom att begränsa det föreliggande planuppdraget till att bara omfatta 

området närmast Folkparksbyggnaden. 

 

Vi beklagar även att S och MP vill avsluta ett pågående planarbete som till mycket stor del 

motsvarar vad som föreslagits i Lundaförslaget, bara för att beställaren är felaktig. Det 

pågående arbetet beställdes av Alliansen och inte av S och MP, och det ser kanske inte ser så 

bra ut. 

 

Vi anser att det är bättre att fullfölja det pågående planärenden, som innebär att parken 

skyddas, istället för att slösa med skattebetalarnas pengar på att skapa nya omotiverade 

detaljplaneärenden. 
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