
Styrelsemöte:	  Folkparkens	  framtid	  kl.17.30	  161027	  
Närvarande:	  Håkan	  Fex,	  Lennart	  Jonsson,	  Marita	  Linné,	  
Ann-‐Marie	  Nilsson,	  Johan	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  Hans	  Olsson	  
	  
§1.	  Läges	  rapport	  
Kultur-‐	  och	  fritidsförvaltningen	  avslog	  att	  anta	  Projektplan	  för	  
Folkparken,	  som	  Serviceförvaltningen/Lundafastigheter	  (160815)	  
tagit	  fram,	  på	  sitt	  möte	  161020.	  Man	  hänvisar	  ärendet	  åter	  till	  
kommunstyrelsen.	  Anders	  Almgren,	  kommunstyrelsens	  
ordförande	  uttrycker	  i	  en	  artikel	  i	  Sydsvenskan	  att	  man	  skall	  
försöka	  se	  hur	  mycket	  det	  är	  möjligt	  att	  göra	  i	  huset	  för	  de	  
avsatta15	  miljonerna.	  Han	  förespeglar	  också	  att	  det	  eventuellt	  kan	  
tillskjutas	  pengar	  från	  kommunstyrelsens	  pott.	  Han	  menar	  också	  
att	  planen	  står	  fast	  att	  Teater	  Sagohuset	  och	  bibliotek	  Väster	  skall	  
flytta	  till	  Folkparken.	  Kommunstyrelsen	  kommer	  att	  hantera	  
ärendet	  på	  sitt	  nästa	  möte.	  
	  
§2.	  Framtida	  aktioner	  
Förslag	  på	  att	  ordna	  en	  politikerutfrågning	  där	  Göran	  Bengtsson	  
står	  som	  moderator.	  Vi	  avvaktar	  med	  detta	  en	  tid.	  
Beslutet	  om	  att	  anordna	  ett	  öppet	  hus	  diskuterades.	  Vi	  kom	  fram	  
till	  att	  inte	  dra	  igång	  det	  just	  för	  tillfället.	  
Vi	  beslutade	  att	  en	  styrelserepresentant	  tar	  kontakt	  med	  ledande	  
politiker	  och	  ställer	  en	  del	  klargörande	  frågor,	  t.ex.	  
1)	  Hur	  ställer	  man	  sig	  till	  att	  det	  istället	  endast	  blir	  en	  av	  
aktörerna	  Sagohuset	  eller	  Biblioteket	  som	  flyttar	  till	  Folkparken?	  
2)	  Har	  serviceförvaltningen	  haft	  kontakter	  med	  andra	  
aktörer/intressenter	  (Biblioteket,	  Sagohuset	  eller	  Folkparkens	  
framtid)	  under	  sin	  utredning	  av	  Folkparken.	  
3)	  När	  kommer	  den	  pågående	  biblioteksutredningen	  att	  vara	  klar?	  
4)	  Hur	  ser	  investeringsbudgeten	  ut	  för	  Folkparksprojektet?	  När	  	  
	  	  	  	  	  blir	  den	  klar?	  
5)	  När	  är	  det	  tänkt	  att	  de	  från	  byggnadsnämndens	  ordförande	  	  
	  	  	  	  	  utlovade	  direktiven	  till	  planuppdrag	  för	  detaljplan	  till	  	  
	  	  	  	  	  Folkparken	  skall	  överlämnas	  till	  stadsbyggnadskontoret.	  
	  
	  



§3.	  Hemsida/Facebook	  
Mötet	  beslutade	  att	  vi	  behåller	  nuvarande	  villkor	  för	  hemsidan	  för	  
ytterligare	  ett	  år.	  Kontakt	  tas	  med	  kassör	  för	  att	  utreda	  
finansiering.	  Hemsidan	  tycks	  vara	  mer	  besökt	  och	  
uppmärksammad	  än	  tidigare.	  Facebook-‐sidan	  behålls	  också	  kvar	  
eftersom	  den	  når	  många	  och	  snabbt.	  KN,	  JN	  och	  ML	  är	  redaktörer.	  
	  
§4.	  Underhållsarbete	  av	  taket	  på	  Edmanska	  huset	  
Föreningen	  är	  mycket	  glada	  och	  positiva	  till	  att	  det	  pågår	  
underhålls	  och	  renoveringsarbete	  av	  taket	  av	  byggnaden.	  
	  
§5.	  Nästa	  styrelsemöte	  bestämdes	  till:	  
	  	  	  	  	  	  	  Tisdag	  29:e	  november	  kl.17.30;	  bibliotek	  Västers	  café	  
	  
Vid	  protokollet:	  Kent	  Nilsson	  


