Styrelsemöte Folkparkens framtid 150112
Måndagen 12:e januari 2015 kl. 18.30
Närvarande: Christer Andersson, Ann-Marie Nilsson, Lennart
Jonson, Kent Nilsson, Hans Olsson, Marita Linné, Johan
Nilsson, Christian Röder, Håkan Fex

§1. Nytt om planprogramprocessen

Marita har fått besked från planarkitekten Katarina Meier från
stadsbyggnadskontoret att det finns ett öppet planärende med beslut om
planuppdrag från förra byggnadsnämnden (en ny byggnadsnämnd
tillträdde nu vid årsskiftet 2014-2015). Arbetet har knappt påbörjats och de
enda dokument som finns diarieförda i ärendet är handlingar i samband
med beslutet i byggnadsnämnden juni 2014.

§3. Grovplanering årsmötet

Preliminärt datum för årsmötet bestämdes till måndagen den 13 april. Kent
kontrollerar om mötet kan hållas på Takdroppet.
Före årsmötet skulle det vara lämpligt att presentera den framtagna foldern
om Edmanska huset. Under punkt 5 bestämdes att Håkan kontaktar Malena
angående presentationen.
Kaffe och kakor ska säljas.

§4. Valborg 150430

Följande ansvarsfördelning beslöts:
• Christer ansvarar för att söka anslag från kommunen för de
kulturella inslagen samt kontakter med kör, orkester och talare.
• Kent frågar Fritid Väster angående korvförsäljning.
• Hasse ansvarar för polistillstånd och är bålansvarig
• Ann-Mari kontaktar parkintendenten angående grus och ris
• Mattias ansvarar för att uppdatera förra årets affisch
• Lennart ansvarar för annonsering

§5. Frågan om hur arkitekternas och husgruppens
dokument ska användas
Efter diskussioner enades styrelsen om att ett lämpligt tillfälle att
presentera arkitekternas och husgruppens arbete (folder samt översiktlig
teknisk beskrivning) är i samband med årsmötet.
Möjligheten att trycka materialet undersöks på några olika håll av Hasse,
Johan, Håkan och Lennart.
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnd och Kultur- och
fritidsnämnden samt tillhörande förvaltningar bjuds in till föredraget och
till diskussion på årsmötet.

§6 Händelser i huset, förslag från projektgrupp
Mellanrum, eget anordnat Event
Håkan kontaktar Mellanrum angående deras fortsatta planering angående
Folkparken.
Eget ordnat Event ersätts av presentationen på årsmötet.

Vid protokollet: Marita Linné 150112.

