
Styrelsemöte	  i	  Folkparkens	  Framtid	  
Plats:	  Falkvägen	  10	  Tid:	  25:e	  juni	  kl.	  19.00	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson,	  Lennart	  Jonson,	  
Marita	  Linné,	  Ann-‐Mari	  Nilsson,	  Kent	  Nilsson	  
	  
§1.	  Föregående	  styrelse	  protokoll	  gicks	  igenom.	  	  
• Mattias	  undersöker	  möjligheterna	  att	  hålla	  Öppet	  Hus	  i	  
Folkparken.	  

• Höstprogrammet	  ska	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  Christer	  i	  
samarbete	  med	  Göran	  utformar	  texten.	  

• Göran	  har	  förslag	  på	  föredrag	  av	  Länsstyrelsen	  bl.	  a	  om	  en	  
trädutredning.	  

• Den	  antikvaristiska	  utredningen	  finns	  att	  läsa	  på	  vår	  
hemsida.	  Vi	  bedömer	  den	  positiv	  ur	  föreningens	  ståndpunkt.	  

• Ann-‐Marie	  kontaktar	  angående	  antikvarisk	  rapport.	  	  
• Socialdemokraterna,	  Miljöpartiet	  och	  Vänsterpartiet	  yrkar	  i	  
kommunfullmäktige	  130614	  för	  ett	  kulturcentrum	  med	  
bibliotek	  och	  café	  i	  Folkparken.	  (Behöver	  verifieras)	  

• Kent,	  Karin,	  Martina	  och	  Mattias	  och	  representanter	  från	  
Borgarparken	  uppvaktade	  byggnadsnämndens	  ledamöter	  
före	  deras	  möte	  på	  Västra	  Stationstorget	  den	  19	  juni.	  

• Användning	  av	  byggnaden	  –	  solenergilösning	  för	  huset.	  Syfte	  
att	  få	  en	  kommersiell	  aktör,	  utställnings-‐	  och	  visningslokal.	  
Insändare?	  Marita	  L	  kontaktar	  Lunds	  Energi.	  

	  
§2.	  Rapport	  från	  kulturgruppen.	  
• Jan	  Paulsson	  har	  utformat	  ett	  frågeformulär	  för	  att	  
undersöka	  hur	  Folkparken	  används	  idag.	  Hur	  kan	  den	  
utvecklas	  och	  användas	  i	  framtiden.	  	  
Fråga	  från	  styrelsen	  –	  hur	  planerar	  man	  att	  använda	  
frågeformuläret?	  	  
Synpunkter	  från	  styrelsen	  på	  fråga	  ett	  i	  formuläret?	  

• Teaterprojekt	  –	  åter	  till	  teatergrupp.	  
	  
	  



§3.	  Trädplantering	  i	  Folkparken	  
Ann-‐Marie	  rapporterar	  att	  den	  kyrkliga	  samfälligheten	  har	  
planterat	  3	  träd	  i	  Folkparken	  under	  2009	  med	  kommunen	  som	  
aktiv	  deltagare	  i	  evenemanget.	  Organisationen	  för	  Halabja	  har	  
planterat	  ett	  ”Duvträd”	  i	  Folkparken	  d.	  30:e	  maj	  2013	  också	  med	  
kommunen	  som	  aktiv	  deltagare.	  (Tillagt	  efter	  möte)	  
	  
§4	  Presentation	  för	  politiker	  	  
Styrelsen	  diskuterade	  presentation	  för	  politiska	  partierna.	  
Andra	  föreningar	  som	  också	  arbetar	  med	  hållbarhetsfrågor	  t.	  ex	  
Ingenjörer	  utan	  gränser.	  Kommunen	  har	  ett	  föreningsregister.	  
Vad	  presentera	  för	  partierna?	  	  
• Presentera	  vetenskapliga	  fakta.	  
• Åsa	  Arhland	  berättade	  att	  Malmö	  Folkets	  Park	  har	  blivit	  
mycket	  populärt	  och	  uppskattat.	  Vad	  kan	  vi	  lära	  av	  det?	  

• Enköping	  som	  är	  speciellt	  välkända	  för	  sina	  parker.	  
• Andra	  universitetsstäders	  omhändertagande	  av	  sina	  parker,	  
Uppsala,	  Umeå	  och	  Växjö.	  

• Redovisa	  Lunds	  förtätning	  under	  de	  senaste	  åren.	  
• Med	  den	  utbyggnad	  som	  skett	  av	  Lund	  ligger	  Folkparken	  inte	  
längre	  i	  utkanten	  av	  staden.	  

	  
§5	  Påminner	  styrelsen	  om	  allmänt	  möte	  på	  Takdroppet	  den	  
27/6	  och	  11/7.	  
	  
§6	  Nästa	  styrelsemöte	  tisdagen	  den	  20/8	  kl	  19.00	  på	  
Falkvägen	  10.	  
	  
Sekreterare	  Marita	  Linné	  
	  	  	  	   	  


