
Styrelsemöte	  i	  Folkparkens	  Framtid	  
Plats:	  Falkvägen	  10	  Tid:	  13/11	  2013	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Johan	  Nilsson,	  Hans	  Olsson,	  Lennart	  
Jonson,	  Marita	  Linné,	  Ann-‐Mari	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson,	  	  
	  
§1.	  Glöggafton	  
Förslag	  på	  att	  föreningen	  ska	  ordna	  en	  glöggträff	  har	  inkommit	  
från	  Göran	  Bengtsson.	  Styrelsen	  bestämmer	  måndagen	  den	  2	  
december	  på	  Takdroppet,	  skulle	  kunna	  vara	  möjlig.	  Inbjudan	  till	  
medlemmar	  m.fl.	  	  
	  
§2.	  Årsmötet	  planeras	  till	  v15	  2014.	  	  
	  
§3.	  Kort	  info	  om	  planprocessen	  och	  solceller.	  
Uppmaning	  att	  skriva	  insändare	  –	  utskick	  till	  medlemmar	  efter	  
glöggträffen.	  
	  
§4.	  Förnyad	  namninsamling	  görs	  först	  när	  en	  eventuell	  detaljplan	  
kommer.	  Johan	  uppdaterar	  hemsidans.	  	  
	  
§5.	  Enligt	  kommunens	  planarkitekt	  inväntas	  nytt	  planförslag	  från	  
LKF.	  
	  
§6.	  Valborgsfirande	  i	  Folkparken.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  
föreningen	  skall	  försöka	  ordna	  detta.	  Punkter	  som	  krävs:	  
*	  Tillstånd	  för	  att	  elda	  krävs.	  
*	  Sandbank	  och	  ris	  har	  kommunen	  brukat	  ställa	  upp	  med	  tidigare.	  
*	  Ansvarig	  brandvakt,	  	  
*	  Talare,	  högtalare	  kör,	  orkester	  behövs.	  
Tas	  upp	  på	  nästa	  Takdroppsmöte	  samt	  mail	  till	  medlemmarna	  för	  
att	  höra	  om	  det	  finns	  någon	  som	  vill	  vara	  delaktig	  att	  arrangera.	  
Möjliga	  samarbetspartner:	  LKF,	  Socialdemokraterna	  (Ann-‐Marie	  
kollar,	  scoutkår	  (Lennart	  kollar),	  Fritidsgården,	  Värpinge	  
Idrottsförening	  
	  
§7.	  Diskussion	  om	  kontakter	  med	  Nya	  Lund.	  	  



§8.	  Förslag	  på	  möjliga	  föredragshållare	  för	  våren	  skall	  tas	  fram	  
och	  diskuteras	  på	  Takdroppet	  på	  måndag	  18/11.	  
	  
§9.	  Lunds	  kommuns	  miljöanslag	  –	  sista	  ansökningsdag	  fredagen	  
den	  15/11.	  Olika	  förslag	  diskuterades	  och	  ett	  eller	  flera	  förslag	  
kommer	  att	  skickas	  in.	  
	  	  
§10.	  Nästa	  styrelsemöte	  onsdag	  den	  29	  januari	  2014.	  
	  
Sekreterare:	  Marita	  Linné	  	  	  	   	  


