
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  2017-‐04-‐18	  
Västers	  bibliotek	  kl.17.30	  
Närvarande:	  Christer	  A,	  Lennart	  J,	  Marita	  L,	  Ann-‐Marie	  N,	  Kent	  N,	  
Hans	  O.	  
	  
1.	  Valborgs	  firande	  i	  Folkparken:	  
a)	  Information	  om	  att	  ingen	  servering	  förekommer	  på	  affischen.	  
b)	  Christer	  har	  klart	  med	  orkestern	  ”Oktetten	  Kung	  Oscar”,	  kören	  
”Östergök”,	  högtalare	  samt	  kulturansökan	  (5000	  kr).	  Tryck	  av	  
affisch	  blir	  klar	  torsdag	  20/4	  em.	  
Affischer	  finns	  för	  avhämtning	  hos	  Christer	  fredag	  21/4	  em.	  
Alla	  som	  kan	  hjälper	  till	  att	  sätta	  upp	  och	  sprida	  dem.	  
c)	  Ris	  o	  grus	  är	  klart.	  Tillståndet	  kom	  sent	  i	  sista	  veckan	  i	  fjol.	  
Hasse	  har	  mailat	  och	  påmint	  dem.	  
d)	  Lennart	  kontaktar	  media	  för	  annonsering	  
e)	  Orkestern	  börjar	  spela	  kl.19.00	  till	  19.30.	  Därefter	  sjunger	  
kören	  ca.20	  min.	  och	  därefter	  tal	  ca.10	  min.	  
Bålet	  tänds	  ca:	  20.00.	  Hasse	  är	  bål	  ansvarig	  och	  tänder	  bålet	  
med	  för	  omständigheterna	  väl	  anpassat	  tändmedel.	  
f)	  Talare	  diskuterades	  och	  det	  beslöts	  att:	  
1)	  Hasse	  hör	  med	  KW.	  2)	  Ann-‐Marie	  hör	  med	  EG.	  3)	  Tredje	  
alternativ,	  Josefine.	  
	  
2.	  Remiss	  biblioteksutredningen:	  
Ann-‐Marie	  tar	  fram	  ett	  utkast	  till	  ett	  remiss-‐svar	  som	  hon	  skickar	  
till	  övriga	  styrelsemedlemmar	  för	  granskning	  och/eller	  
komplettering.	  
	  
3.	  Västerdagen:	  
Emelie,	  Emily	  och	  Anna-‐Karin	  planerar	  för	  en	  loppis	  i	  Folkparken	  
sista	  helgen	  i	  maj,	  samt	  lägger	  sista	  handen	  vid	  en	  insändare.	  
Kontakt	  med	  VästerGympa?	  När	  infaller	  deras	  jubileumsfest?	  
	  
4.	  Politikerutfrågning:	  
Inget	  nytt	  har	  tillkommit	  i	  politikerutfrågningen.	  Göran	  är	  
moderator.	  Ett	  förslag	  föreligger	  till	  onsdagen	  den	  24/5	  medan	  



starttiden	  17.00,	  18.00	  eller	  19.00	  inte	  är	  fastlagd	  än.	  	  
Tillfrågade	  politiker	  är:	  
Kommunstyrelsens	  ordf.	  Anders	  Almgren	  (S),	  ordf.	  
byggnadsnämnden	  Björn	  Abelsson	  (S),	  kommunalråd	  och	  kultur-‐	  
o	  fritidsnämndens	  ordf.	  Elin	  Gustavsson	  (S)	  samt	  tekniska	  
nämndens	  ordf.	  Emma	  Berginger	  (Mp).	  
Christer	  tar	  kontakter	  för	  att	  se	  om	  vi	  kan	  få	  tillgång	  till	  
Edmanska	  huset	  detta	  datum.	  
	  
5.	  Årsmöte:	  
Vi	  avvaktar	  med	  att	  slå	  fast	  årsmöte	  tills	  vi	  fått	  klartecken	  till	  
ovanstående	  arrangemang.	  
	  
6.	  Nästa	  styrelsemöte	  bestämdes	  till:	  Tisdag	  2/5	  kl.17.30	  på	  
Västers	  bibliotek	  


