
Klara	  och	  oklara	  besked	  om	  Folkparkens	  framtid	  på	  
Västerdagen.	  
	  
Recension	  av	  politikerutfrågning	  på	  Västerdagen	  18:e	  maj	  
arrangerad	  av	  Folkparkens	  Framtid	  
	  
Man	  kan	  undra	  vem	  som	  fattar	  de	  viktiga	  besluten	  i	  Lunds	  kommun?	  
När	  man	  lyssnar	  till	  de	  styrande	  och	  beslutsfattande	  politikerna	  i	  
kommunen	  så	  hävdas	  det	  att	  förslaget	  till	  att	  utreda	  planen	  till	  
bostadsbyggnation	  i	  Folkparken	  har	  kommit	  från	  byggherren	  LKF.	  När	  man	  
en	  stund	  senare	  får	  lyssna	  på	  LKF:s	  representanter	  så	  var	  beskedet	  att	  man	  
utreder	  planerna	  på	  uppdrag	  av	  politikerna.	  Vem	  talar	  sanningen,	  det	  måste	  
kunna	  klargöras?	  
	  
Byggnadsnämndens	  ordförande	  Christer	  Wallin	  (M)	  började	  med	  att	  
redogöra	  sin	  syn	  på	  planerna.	  Han	  menade	  att	  om	  man	  bygger	  i	  parken	  så	  
kommer	  den	  totala	  parkytan	  att	  öka,	  genom	  att	  man	  "kan"	  anlägga	  ny	  
parkmark	  på	  den	  stora	  och	  ödsliga	  parkeringen	  i	  NV.	  Han	  fortsatte	  med	  att	  
betona	  flera	  gånger	  att	  inga	  beslut	  är	  tagna	  än,	  men	  så	  fort	  det	  är	  gjort	  till	  
hösten,	  så	  lyssnar	  man	  på	  våra	  åsikter	  i	  ett	  samrådsförfarande.	  Det	  är	  inte	  
alltid	  lätt	  att	  följa	  och	  förstå	  logiken	  hos	  en	  politiker.	  
	  	  
Därefter	  var	  det	  dags	  för	  en	  presentation	  av	  	  
LKF:s	  representanter	  och	  deras	  arkitekter	  från	  Kamikaze.	  
Man	  meddelade	  att	  det	  inte	  händer	  något	  med	  projektet	  just	  nu	  i	  en	  
avvaktan	  på	  en	  byggnadsantikvarisk	  utredning	  som	  först	  skall	  bli	  klar.	  När	  
arkitekten	  klargjorde	  att	  husen	  inte	  skulle	  få	  inkräkta	  på	  trädkronornas	  
omfång	  blev	  det	  ett	  blandat	  fnissade	  och	  undrande	  om	  hur	  det	  skulle	  vara	  
möjligt.	  "Något	  smalt	  hus	  mellan	  trädkronorna,	  Lunds	  Turning	  Torso	  
kanske?	  På	  en	  fråga	  från	  publiken,	  hur	  små	  och	  smala	  husen	  kunde	  vara	  
med	  tanke	  på	  den	  smala	  markremsa	  som	  finns	  mellan	  fritids	  och	  Falkvägen,	  
meddelade	  arkitekten	  att	  dessa	  hus	  funderade	  man	  att	  ev.	  flytta	  norrut,	  
d.v.s.	  närmare	  Papegojlyckans	  äldreboende.	  En	  anställd	  på	  fritidshemmet	  
Takdroppet	  som	  ligger	  i	  Folkparken	  undrade	  om	  hur	  de	  tänker	  att	  det	  skall	  
gå	  att	  bedriva	  fritidsverksamhet	  med	  ca	  30-‐40	  barn	  i	  ett	  kommande	  
bostadsområde.	  (Björklund	  (Fp)	  är	  i	  dagarna	  beredd	  att	  lagstifta	  om	  
ordentliga	  ute	  miljöer	  för	  de	  mindre	  barnen).	  "Det	  är	  inga	  problem	  vi	  
stänger	  av	  ordentligt	  när	  vi	  bygger,	  det	  har	  vi	  gjort	  förr",	  blev	  svaret.	  
	  
	  
	  



En	  stund	  senare	  följde	  en	  utfrågning	  med	  följande	  politiker	  som	  
medverkande:	  
Helmut	  Moser	  (V),	  Akram	  Heidari	  (S),	  Emma	  Berginger	  (Mp),	  Mia	  
Honeth	  (Fp),	  alla	  från	  byggnadsnämnden	  och	  Lars	  Bergvall	  (C)	  bl.	  a	  
kommunstyrelsens	  AU	  och	  LKF:s	  styrelse.	  
Helmut	  Moser	  (V),	  Akram	  Heidari	  (S),	  och	  Emma	  Berginger	  (Mp)	  uttalade	  
klart	  och	  tydligt	  att	  deras	  parti	  tar	  avstånd	  från	  att	  man	  skall	  tillåta	  att	  
bygga	  bostäder	  i	  Lunds	  parker.	  Alla	  betonade	  hur	  viktiga	  våra	  parker	  är	  
som	  gröna	  rum	  och	  lungor	  i	  staden	  för	  aktiviteter	  och	  avkoppling.	  Mia	  
Honeth	  (Fp)	  lyssnade	  på	  publikens	  argument	  och	  synpunkter	  som	  kom	  
fram	  under	  dagen	  och	  lovade	  att	  ta	  dem	  med	  och	  framföra	  och	  diskutera	  
dem	  med	  sina	  partikamrater.	  Lars	  Bergvall	  Centerpartiet,	  beskyddare	  av	  
den	  goda	  åkerjorden,	  menade	  att	  man	  "bara	  tänker	  ta	  en	  smal	  remsa	  av	  
parken	  i	  anspråk".	  Han	  var	  den	  som	  ensam	  förfäktade	  att	  det	  är	  hög	  tid	  att	  
det	  händer	  något	  med	  Folkparken.	  Ingenting	  har	  hänt	  på	  tjugo	  år	  sa	  han	  och	  
menade	  att	  de	  övriga	  politikerna	  var	  historielösa.	  Vad	  kan	  man	  då	  säga	  om	  
att	  undanröja	  en	  hundraårig	  kulturhistorisk	  plats	  som	  Folkparken?	  Lars	  
Bergvall	  påstod	  också	  att	  huset	  kostar	  Lunds	  skattebetalare	  10	  miljoner	  om	  
året.	  Enligt	  färska	  siffror	  som	  föreningen	  Folkparkens	  Framtid	  tagit	  fram	  
från	  kulturförvaltningen	  så	  kostade	  huset	  lite	  drygt	  1	  miljon	  om	  året	  2001.	  
Enligt	  Lars	  Bergvalls	  siffror	  skulle	  kostnadsökningen	  vara	  900	  %	  på	  dessa	  
tolv	  år,	  vilket	  förstås	  är	  orimligt.	  Han	  hade	  heller	  inget	  svar	  på	  varför	  
centern	  nyligen	  tagit	  bort	  ur	  sitt	  partiprogram	  att	  man	  inte	  tillåter	  
bebyggelse	  i	  våra	  parker.	  Tryckfelsnisse	  eller	  en	  ren	  tillfällighet?	  
	  
Moderator	  Göran	  Bengtsson	  avslutade	  dagen	  med	  att	  tacka	  alla	  talare	  
med	  en	  affisch	  med	  bild	  och	  tänkvärda	  ord	  från	  det	  nyligen	  namngivna	  
trollet	  i	  parken,	  "Trolle".	  
Några	  av	  politikerna	  passade	  därefter	  på	  att	  gå	  en	  tur	  i	  den	  för	  dagen	  gröna	  
och	  sköna	  parken	  och	  göra	  ett	  besök	  hos	  Trolle	  med	  representanter	  från	  
Folkparkens	  Framtid.	  


