
Styrelsemöte	  i	  Folkparkens	  Framtid	  
Plats:	  Falkvägen	  10	  Tid:	  21:e	  augusti	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Mattias	  Engman,	  
Lennart	  Jonson,	  Marita	  Linné,	  Ann-‐Mari	  Nilsson,	  Kent	  
Nilsson,	  Hans	  Olsson.	  
	  
§1	  Föregående	  styrelse	  protokoll	  gicks	  igenom.	  	  
• Mattias	  har	  inte	  fått	  respons	  om	  möjligheterna	  att	  hålla	  
öppet	  hus	  i	  Folkparken	  till	  hösten.	  Mattias	  tar	  kontakt	  igen.	  

• Höstprogrammet	  ligger	  fr.o.m.	  17/8	  på	  hemsidan.	  
• Göran	  har	  kontakter	  med	  Länsstyrelsen?	  (Föredrag	  i	  
november?)	  

• Antikvariska	  utredningen	  finns	  på	  hemsidan.	  Positiv	  ur	  
föreningens	  synpunkt.	  

• Ann-‐Mari	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Heidari	  Akram	  (S).	  Fp	  är	  
avvaktande	  i	  frågan.	  Protokoll	  från	  byggnadsnämndens	  möte	  
den	  19/6	  finns	  på	  kommunens	  hemsida.	  Ingen	  nytt	  framgår.	  

• AN	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Barbro	  Törnquist	  (S)	  PRO.	  De	  är	  
positiva	  och	  stödjer	  oss.	  Ingen	  kontakt	  med	  SPI.	  	  

• Inget	  svar	  från	  kulturgruppen	  om	  frågeformuläret.	  
• Användning	  av	  byggnaden	  –	  solceller	  på	  byggnaden?	  
• Marita	  L	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Lunds	  Energi.	  Företaget	  
visar	  intresse	  för	  förslaget	  och	  ämnar	  återkomma	  i	  frågan.	  

• Karin	  (Kent)	  har	  inte	  varit	  i	  kontakt	  med	  Mia	  Honeth	  (Fp).	  
	  
§2	  Kontakt	  Tomas	  Holtenäs,	  planarkitekt.	  
• Har	  inte	  arbetat	  med	  frågan	  i	  sommar.	  Har	  haft	  ett	  möte	  med	  
kommunen	  och	  kommer	  att	  ha	  ytterligare	  möte.	  Åsikt	  att	  
kommunen	  måste	  ta	  fram	  en	  lösning	  för	  byggnaden.	  Ivan	  
Gallardo	  tar	  över	  som	  kommunens	  planarkitekt	  i	  frågan.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  



§3	  Presentation	  för	  politiker	  	  
Styrelsen	  diskuterade	  hur	  vi	  ska	  gå	  vidare	  med	  presentationen	  för	  
de	  politiska	  partierna.	  
Vad	  ska	  vi	  presentera	  för	  politikerna	  som	  de	  inte	  redan	  vet?	  
• Parker	  i	  Enköping	  som	  är	  speciellt	  välkända.	  
• Jämföra	  med	  vad	  andra	  universitetsstäder	  gör	  med	  sina	  
parker	  t	  ex	  Uppsala,	  Umeå	  och	  Växjö.	  

• Bristande	  representation	  av	  politiker	  på	  väster.	  Få	  politiker	  
är	  bosatta	  här.	  

• Involvera	  argument	  och	  åsikter	  från	  närliggande	  
serviceboende	  (Papegojelyckan)	  och	  förskolor.	  Vad	  
använder	  de	  parken	  till.	  

• AN	  ämnar	  skriva	  personliga	  brev	  till	  Fp-‐politiker	  som	  hon	  
haft	  tidigare	  kontakter	  med.	  (UN-‐riksdagspolitiker).	  

• Christer	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Malena	  angående	  den	  
antikvariska	  utredningen.	  

• Frågan	  bordlades.	  
	  
§4	  Samarbete	  ”Rör	  inte	  Borgarparken”	  	  
• ”Rör	  inte	  Borgarparken”	  har	  informationsmöte	  på	  
Fäladsgården	  den	  28/8.	  Folkparkens	  Framtid	  
representeras	  på	  mötet	  av	  Mattias.	  Önskvärt	  att	  fler	  ställer	  
upp.	  

• Plansamråd	  för	  Borgarparken	  m.fl.	  hålls	  mellan	  den	  19:e	  
augusti	  och	  30:e	  september	  

• Samrådsmöte	  kommer	  att	  hållas	  den	  5	  september	  2013	  
klockan	  17.30	  i	  Fäladsgårdens	  matsal,	  Svenshögsvägen	  
25,	  Lund.	  Viktigt	  at	  Folkparkens	  Framtid	  deltar	  på	  mötet.	  

• Ingen	   uppvaktning	   vid	   BN	   möte	   22/8.	   Nästa	   möte	   BN	   är	  
19/9	  kl.	  17.00.	  

	  
§5	  Utskick	  till	  politiker	  och	  medlemmar	  av	  höstprogrammet.	  
• Följebrev	  och	  höstprogram	  skall	  skickas	  ut	  till	  politiker	  
och	  medlemmar	  snarast.	  Christer	  och	  Kent	  tar	  fram	  
följebrev.	  Kent	  informerar	  Johan.	  Christer	  stämmer	  av	  
med	  Göran	  Bengtsson.	  



• Även	  skriftligt	  brev	  skickas	  ut	  till	  nämnds	  politiker	  i	  
tekniska-‐	  och	  byggnads-‐	  nämnden.	  

	  
§6	  Medborgardialog	  24/9	  
• Viktigt	  att	  ”kallelse”	  skickas	  ut	  till	  medlemmar	  i	  god	  tid.	  
Kent	  och	  Johan	  om	  besörjer	  detta.	  

	  
§7	  Nästa	  styrelsemöte	  torsdag	  den	  3/10	  kl	  19.00.	  
	  
Vid	  protokollet	  Kent	  Nilsson.	  
	  	  	  	   	  


