Folkparken – Kulturcentrum för Väster
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I snart 20 år har Folkparken- Kulturcentrum för Västers öde legat i politikernas händer utan
att man har nått någon framgång. Man kan lugnt påstå att den Borgerliga alliansen pratar med
kluvna tungor.
Redan i mars 1993 ordnades ett allmänt möte om FOLKPARKEN, där folkopinionen krävde
att politikerna skulle lyssna och handla därefter.
Bil.1.
Den 21 juni 1993 gav en arbetsgrupp i rubricerad fråga Lunds Arbetarekommun i uppdrag att
ställa sig bakom att Folkparken bevaras som park samt att befintlig byggnad genomgår en
omfattande restaurering och ombyggnad.
Bil. 2.
Äntligen har man kommit till skott med att göra Folkparken till ett Kulturcentrum på Väster.
Efter tio års bollande mellan de olika planhalvorna har KS arbetsutskott gett Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag.
Bil. 3 och 4.
Den 4 juni 2007 överlämnade Serviceförvaltningen programhandlingar daterade 2007-05-16
till Kultur och fritidsförvaltningen, till en kostnad av 552 178 kr.
Bil. 5 och 6.
Den 11 oktober 2007 ställde sig Kultur-och fritidsförvaltningen positiv till en ombyggnad av
Folkparken till ett Kulturcentrum på Väster.
Bil. 7.
I februari 2008 hade Folkpartiet ett informellt samtal i Västerkyrkan om vad som händer inom
Kultur och fritid. Frågan ställdes där om det blir något kulturcentrum?
Bil. 8.
Svaret kom i form av en svarsinsändare i SDS den 22 februari 2008 av Gösta John Bredberg
(fp), ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, att ombyggnaden är på gång.
Bil. 9.
Därefter hände ingenting. En ny fråga under Debatt i Lund, av Västers Biblioteks Vänners
styrelse. Står fattade beslut fast? Svaret blev nu från Mats Helmfrid (M).
Nej, nu har Kommun styrelsens au bett förvaltningarna komma med förslag hur Folkparken
ska användas!
Bil. 10.
En kort tid därefter kunde man läsa i Lunds lokaltidning ett reportage om Folkparken, där
Lars Bergvall ( C) uttalade sig om att arkitekt Bengt Edmans stolta Folkparksbyggnad skall
jämnas med marken! Det verkar vara ett fall för kommunrevisionen att titta på, hur man
behandlar kommuninnevånarnas pengar.
Nu har Västers Biblioteks Vänner tröttnat på hur Folkparken behandlas, så vi har startat upp
en namninsamling på Västerdagen i Folkparken den 14 maj 2011, med uppmaning till Lunds
kommun att skapa ett KULTURCENTRUM med BIBLIOTEK i FOLKPARKEN.
Närvarande på Västerdagen c:a 2500 personer.
Bil.11-12.

I dags läget (2011) finns närmare 700 namn från Lundaborna som vill ha
ett Kulturcentrum med Bibliotek i Folkparken.
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