
Styrelsemöte	  Folkparkens	  framtid	  2017-‐05-‐09	  
Västers	  bibliotek	  kl.17.30	  
Närvarande:	  Christer	  A,	  Ann-‐Marie	  N,	  Kent	  N,	  Emelie	  N,	  Hans	  O.	  
	  
1.	  Valborgs	  firande	  i	  Folkparken	  2017:	  
Blev	  en	  lyckad	  välbesökt	  tillställning,	  vackert	  väder	  o	  bra	  bål.	  
Med	  ett	  begränsat	  anslag	  på	  5000	  kr	  (sökt	  10	  000	  kr),	  lyckades	  vi	  
genomföra	  ett	  hos	  många	  uppskattat	  arrangemang.	  
Oktetten	  Kung	  Oscar	  stod	  för	  en	  dryg	  halvtimmes	  musicerande,	  
kören	  Östergök	  sjöng	  och	  Kent	  Wisti	  hälsade	  våren	  i	  sitt	  vårtal.	  
Ljudkillen	  levererade	  ljudanläggningen.	  
Sponsorer	  var	  kultur-‐	  o	  fritidsnämnden	  med	  kulturstöd	  och	  
GreenLandscaping	  som	  bistod	  med	  grus	  och	  ris.	  
Stort	  tack	  till	  alla	  inblandade.	  
Tillståndet	  hos	  polisen	  måste	  sökas	  senast	  i	  december	  månad.	  
	  
2.	  Remiss	  biblioteksutredningen:	  
Remiss-‐svar	  är	  inskickat	  till	  kultur-‐	  o	  fritidsnämnden	  170428	  och	  
har	  mottagits	  med	  kvittens	  därifrån.	  
	  
3.	  Insändare	  och	  loppis:	  
Emelie	  skickar	  utkast	  till	  insändare	  till	  Kent	  för	  vidare	  gemensam	  
utveckling.	  Publicering	  efter	  politikermöte.	  
Hans	  kontaktar	  Lina	  Lundgren	  på	  VästerGympa	  angående	  intresse	  
av	  gemensamt	  loppis.	  Tillstånd	  hos	  kommunen	  undersöks	  (KN,	  
CA).	  VästerGympa	  firar	  jubileum	  10:e	  juni?	  
	  
4.	  Politikerutfrågning:	  
Politiker	  är	  bokade	  till	  24/5	  mellan	  kl.	  18.00	  och	  20.00.	  
Lokalfrågan	  är	  inte	  löst.	  
1)	  Ann-‐Marie	  undersöker	  om	  Petersgården	  är	  möjlig	  en	  gång	  till.	  
2)	  Tält	  (Pavilion)	  på	  gräset	  i	  Folkparken	  med	  bänkar.	  Tillstånd	  till	  
detta	  kollas	  av	  KN,	  CA.	  
3)	  Frågor	  till	  politiker	  från	  Göran	  efterfrågas	  av	  Christer,	  samt	  ett	  
klartecken	  från	  Göran	  om	  det	  skall	  vara	  Folkparkens	  framtid	  
ensamt	  som	  skall	  vara	  arrangör	  eller	  det	  skall	  vara	  ett	  



samarrangemang	  med	  Västersbiblioteks	  vänner?	  	  	  
Politiker	  som	  tackat	  ja	  till	  inbjudan:	  
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).	  
	  
5.	  Lundaförslaget:	  
Mötet	  beslutade	  att	  föreningen	  skall	  lämna	  in	  ett	  lundaförslag	  
(gamla	  medborgarförslag)	  till	  kommunen.	  Förslag:	  ”Flytta	  Västers	  
bibliotek	  till	  Edmanska	  huset	  i	  Folkparken”.	  Kent	  utformar	  och	  
administrerar.	  
	  
6.	  Årsmöte:	  
Beslöts	  att	  avhållas	  tisdagen	  13/6	  kl.17.30	  på	  Västers	  bibliotek.	  
Kontakt	  tas	  med	  bibliotekspersonalen	  angående	  tillgång	  till	  
inre	  rummet.	  Kent	  och	  Christer	  tar	  fram	  sedvanliga	  
handlingar.	  
	  
7.	  Nästa	  styrelsemöte:	  
Tisdag	  13/6	  kl.17.30	  på	  Västers	  bibliotek	  i	  samband	  med	  
årsmötet.	  


