


Byggnadsnämndens beslut (2012-10-18)

”att ge Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att genom detaljplan 

pröva lämpligheten av att 
möjliggöra bostäder inom Väster 

5:10 m fl (Folkparken) i Lund, 
Lunds kommun. Normalt 

planförfarande ska tillämpas. ”



Planområde



Förslag från LKF- våren 2012



Detaljplaneprocess



”Folkparkens framtid” 
ideell förening

www.folkparkenilund.se



Föreningens VISION* för Folkparken

*idealiserad framtidsbild

Föreningen vill vara en katalysator för att värna och utveckla Folkparken som ett 
urbant naturområde och som en mötesplats för natur och kultur. 



Natur-rum – inslag i ekologisk infrastruktur

v Biologisk mångfald
-artrikedom
-genetisk variation
-biotopvariation
v Det vilda och mystiska
v Trivsamhet
v Rofylldheten
v Rekreation
v Hälsa, parken som grön lunga
v Det sociala, mötesplatsen
v Det finansiella, image

Utveckla parkens gröna kvaliteter, som stöd för:



Sveriges miljömål: Ett rikt växt- och djurliv 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

Konventionen om biologisk 
mångfald, Rio 1992
bibehålla och skapa livsrum för djur 
och växter i bebyggd miljö lika väl 
som i skogs- och 
jordbrukslandskapet.

Ökad biologisk mångfald 
- finns stöd?



Exempel på ekologisk 
infrastruktur för att öka 
biologisk mångfald: 
sammanhängande 
grönstråk, med rinnande 
vatten, från Holmbergska 
tomten, längs 
gång/cykelstråket, förbi 
Papegojelyckan via grön 
p-plats, genom 
Folkparken, 
Vildandsparken, 
Rinnebäcksravinen och 
ut i Höjeå-dalen.

Kartan från Grönstruktur- 
och naturvårdsprogram för 
Lunds kommun 2006



Sveriges miljömål: Frisk luft
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas."

Hälsa, parken som grön lunga – finns stöd?



Kultur-rum - där natur och kultur i 
samklang förstärker varandras skönhet  

v parkbyggnaden som en oas för lokal kultur och 
förströelse, i samspråk med omgivande natur

v bibliotek kan bli naturligt nav för nischade 
verksamheter

v Lunds bästa Barista-kafé 
v Lunds naturfotografer 
v utställningar på temat natur och kultur 
v interaktivt visualiserat natur- och kulturstråk för barn 

och ungdom.



I hållbar förening -en parkbyggnad som 
förenar kultur, natur och grön teknik 

Konkret manifestation av 
-Lunds program för hållbar utveckling (LundaEko)

-Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.”



v fokus på klimatsmarta 
lösningar

v parkbyggnaden ska vara ett 
pågående experiment i 
ekologiskt byggande

v nya praktiska lösningar för 
energiomsättning, klimat och 
kretslopp

v inkubator för stadsnära odling
Privat 
finansieringsvilja!?



Ritningen är hämtad från en 
uppsats av Sara Waxegård i 
magisterprogrammet Hållbar 
stadsutveckling, som ges 
gemensamt av Malmö 
högskola och SLU Alnarp. 
Uppsatsens titel är  
”Stadsdelsträdgård i 
Folkparken – Lunds första 
gemenskapsodling”. 



Hur förverkligar vi 
visionen?

Styrelse
övergripande 
ansvar

arbetsutskott

natur

kultur

hållbarhet

Program:
förkovran

Program:
evenemang

strategi

Reaktiv grupp

Proaktiv grupp
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