Folkparken – långbänk sedan 1960-talet
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Folkparken invigs
Parken säljs till Riksbyggen
Höga bostadshus 3-7 våningar – dpl fastställd 1962,
länsstyrelsen avstyrker planen, men planen fastställs. Protester
Köp av Lunds stad – fritidsnämnden huvudman för
fritidscentrum
Skissuppdrag. Nytt hus uppförs 1925 kvm (1700+250 kvm).
Färdigt 1976
Robert Montans önskemål om att spara träd gav en mer samlad
byggnad
Dansrotundan rivs
Punschbersåerna från 10- och 20-talet upptäcks och renoveras
Publicering om Bingospelarna i FP
Vad vill allmänheten
Folkparken kan byggas om för 3,6 milj
L Ryde (m) vill att man satsar på folkparken i stället för
mejeriet.
S, vpk, fp och mp säger nej till alternativet
Kulturstödnämndens förslag att köpa in Richard Nonas
skulpturverk ”nio stolar” avvisades blankt av fritidsnämnden.
Fparken skulle lösa lokalfråga för Lilla teatern och proteus.
Förslag från Ingvar Svensson, musik- och teaternämndens sekr.
Stöds av fritidsförvaltningen
De borgerligas förslag till musikhus avvisas av Lars Malmgren
s.dem stadsdelsvaltningen väster.
Teatergruppen Proteus spelar i huset
Uppmärksammats att anslag för B Bäckström i stället gått till
elever på Fågelskolan för deras medverkan till utsmyckning.
Borgerliga skär ner budget på 2,2 milj för upprustning.
FN nobbar kulturindentendens förslag på skulptur av
lundakonstnären Barbro Bäckström i parken.
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Folkparken skall inte bli kulturcentrum (enl interpellation av
Lars Malmgren s), driftsformen måste utredas först med t.ex.
arrangemangsbolag (fritidsnämndens ordf m).
Uthyrning av lokaler upphör
Ebba Lytkens och Gösta Bredberg (folkpartiet) föreslår
användning för jubileumsuniversitetoch kulturcentrum
Förvaltning – fastighetskontoret serviceförvaltningen
Huset hyllas i italien
Försäljning av Folkparken planeras på begäran av Fritidsnämnd
hos KS kombinerad med arkitekt- och markanvisningstävling
för byggnader med högst 4-5 våningar
5 förslag från olika arkitektkontor i markanvisningstävling
HSB kyrka + 100 lgh (vinnande men drog sig ur) Marie
Ericsson
LKF alternativförslag utvecklas (LM-skola) Fojab bl.a.
Peab Jaenecke punkthus
Harald Nilsson byggen Nilsson&Persson arkitekter (P-hus)
Sydic Bygg Barup Edstöm
1 extra från Lloyd arkitekter med radhus
1 extra från Edman/Ahlin/Johnson. Stöds av Friberg, Tham,
Månsson
Hård kritik mot förslagen
Stor opposition 680 namnunderskrifter mot projektet att bygga
i parken
Folkparksgrupp med Marie Olsson, Ann Marie Nilsson
KS beslutar säga nej till bostadplanerna i Folkets park
Enkät hos västerborna: föreslår loppis, konstnärsverksäder,
film ...
S vill reparera bums
Västerdag med önskemål om att så vakt om parkens roll för
rekreation och aktivitet
Licavhandling om Bengt Edman
Huset kostar 890 000 kr per år i drift
Ystadoperan vill flytta till Lund och använda huset
Skånes dansteater
100-årsjubileum. B Karlsson ”Folkets park i Lund”
Huset används för olika arrangemang
Rivning av folkparken, diskussioner om folkparkens framtid.
Arkitektstuderande för 17 förslag om förbättring av parken.
Asplundstipendium. Förslag om grönsaksmarknad vann pris.
Edman bl a i juryn. Första pris enligt Tägil: Gör ingenting.
Vissa reparationer görs, nytt golv, kök, ommålning
Upprustning av parken föreslås. Susann Sonesson meddelar
arbetena avslutade 2000 (damm, backe, rivning av mur och
nyplantering utmed Trollebergsvägen). Backen och
borttagandet av muren kändes inte som förbättringar.
Eget utkast till Bibliotek i fritidslokalerna
KS arbetsutskott säger nej till utredning, användningen anses
fungera bra. PRO (pensionärer) får nej, för de ger otillräckliga
hyresintäkter
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Hyresgäster saknas
SDS
J Mårtensson ”Folkparken är skamfläck för politikerna”
K&F
Upphörande av hyresavtal för K&F. Lundafastigheter
accepterar
Inger Landen
Folkparken-Kulturhus
Bengt Aronsson
Ledarutbildning 1999-2001: Projektarbete kring Folkets hus
Tuija Asikainen
som kulturhus – program, enkät, skiss mm. Bibiliotek 4-500
kvm ej i stora hallen.
Fojab U Kadefors
Skiss på folkparksbyggnaden. Bibliotek i stora hallen.
B Väster Landen
Kommentar till skiss 020506
Kommunkontor LF Stadsbibliotek, medborgarkontor och invandrarförningar.
K&F Bengt A
Lokalgrupp bildas (Dag Samuelson, Bengt A, Gunilla
Herdenberg, Inger Landen, Elin Ejsing, BE Andersson, Aldo
Marzon Lifs)
do
Situationsplan något justerad
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Dansteater vill vara med i spelet
33 vol/hyllmeter kan dock variera mycket
Bibliotek och föreningslokaler i huvudbyggnaden
KFN lämnar över ansvaret av fastigheten till Lundafastigheter.
KS givit i uppdrag till kommunkontoret att undersöka framtida
användning. Gunilla Herdenberg (bibl.chef) ansvarig för
gruppen. S-ledamot kritisk till att KFN ej erbjudits delta i
arbetsgrupp.
Justeringsritning av Fojabs förslag
Reagerar på att amatörteaterverksamheten inte inbjudits till
progamarbete.
Sammanfattning av Ks uppdrag, hyresavtal, gruppens arbete,
program och förändringar
Skissförslag Luis Sanchez ark hörnentré sydost och scenplats
Thomas Hellqvist skriver att huset är svårbegripligt,
förespråkar bibliotek med mjuka kuddar
Arkitektstuderande deltar i tävling om parken
Förslag med påbyggnad 8 – 10 våningar
KS ratar förslaget

Medeltidsevenemang
Luis Sanchez
Ritningar på huset – med detaljerade rum (kopiera) 2006-pärm
Stor tillbyggnad utanför spaljen mot sydväst. Biblioteksyta 500
kvm BRA
SDS
Folkets hus blir stor hyresgäst i huset.
Kultur Fritid
Folkparkens användning tjänsteskrivelse till nämnden. Förslag
Per Hallman
att uppdra till serviceförvaltningen att tillsammans med KF
Dnr KU 1998/0165 arbeta fram ett reviderat förslag till ombyggnad för folkparken
som kulturcentrum för Väster.
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Folkparksdag
Gymnasieskola för medborgrarskola med dans och
musikalgymnasium är intresserad av lokalerna men K&F
skeptiska
Kultur&Fritid
Bantar projektförslag
Sammanträdesproto Servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med K&FN
koll KS Dnr
arbeta fram ett reviderat förslag till om- och tillbyggnad av
919/01
Folkparken – 2 steg. Integrerade lokaler för LIFS M
(M Helmfrid och C Jönsson och Torsten Czernyson KD
reserverar sig)
Kultur Fritid
Funktionsprogram – beslutsunderlag för K&F för start för
Per Hallman
detaljerade programskrivning. Kulturcentrum med bl a Kultur
Fritid Lund Lifs Stadsbibliotek Väster ( 390 kvm utökas) I
rotundan skapas scen på 450 – 500 kvm. Investering 25 000 tkr
(2002). Enkel principskiss.
Beslut i K&FN §68 Att godkänna funktionsprogram överlämna förslaget till
servicenämnden för att inleda arbete med programhandlingar
Lennart Prytz
Redogörelse: vid möten 23 aug och 19 sept uteblev ansvariga
Integrationsrådet till representant för förvaltningar. Bristande samverkan mellan
F&KN
intressenter. Förväntar sig deltagande vid nästa möte 061025
LIFS Ljubomir
Programutredning och 4 alternativskisser. Samtliga visar
Mladenovic
utbyggnader under spaljén. LIFS 210-220 kvm, gemensamt 55
kvm, Media info gem 270 kvm. Det stora rummet sönderdelas
Serviceförvaltning
Ekonomiska programhandlingar och kalkyl
Lundafastigheter SF
Marie Enmark
Medeltidsfest
K&F Per Hellman
tjänsteskrivelse om kulturcentrum Väster. 12 programmöten
till SN
hållits. Bedömning av kostnad 36 800 tkr, Rolf Lindström ark
Beslut i SN? 2008 finns pengar i budget
Mail P Hallman – I
Landen
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Serviceförvaltningens projektledare Marie E slutar i morgon.
Landen frågar om servicenämnden ska påbörja arbetet enligt
beslut i K&F 2007-10-11och citerar Gunnar Haag som menar
att det är klart med Folkparken, både beslut och pengar finns.
Musical i huset
Västerdag i parken
Artikel ny bibliotekschef Karin Sandberg ”I årets budget finns
kulturcentrum med bibliotek Väster i Folkparken”
Säger ja till 35 milj för ett kulturcentrum. Pengar finns avsatta i
budget 2009. Oklart hur det går i KS och KF??
Huset är farligt. Upprustningsplanerna flyttas från 2011-2013
till 2015. Ursprunglig 35 milj har minskats till 27,5 milj
Ekonomikontoret har dragit ur investering för folkparken i
investeringsbudgen för kommunledning för de kommande
åren.

Roliga kommentarer. Byggnadsställningar som aldrig tas ner.
Bengt Karlsson: Bunkern har skönhetsvärden som är svåra att finna.
Biddy Nilsson –03 Sälj byggnaden till högstbjudande med en klausul att den ska fraktas bort från
vår park.
Bengt ställningarna täckmålas var 5 eller 7 år, varignom lövverket tas ner och aldrig får tiktigt
fäste som var tänkt.
Bengts begrepp (ur G Millisdotters licavhandling)
Tydlighet – ordning
Begränsning – tillgänglighet
Rörelse – vila
Material – rum
Flexibilitet – generalitet
Kontext
Poesi – att se byggnaden som en del av samhället och hur livet skall levas.
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