
Protokoll	  fört	  vid	  årmöte,	  Folkparkens	  framtid	  	  
Måndagen	  den	  7	  april	  2014	  
Plats:	  Takdroppet,	  Folkparken	  
	  

1. Till	  mötesordförande	  valdes:	  Göran	  Bengtsson	  
2. Till	  sekreterare	  valdes:	  Marita	  Bengtsson	  
3. Till	  justerare	  valdes:	  Karin	  Nilsson	  och	  Lennart	  Jonson	  
4. Mötets	  stadgeenliga	  utlysning:	  Godkändes.	  
5. Styrelsens	  årsberättelse	  lästes	  upp	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
6. Revisorernas	  årsberättelse	  lästes	  upp	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  
7. Ansvarsfrihet	  för	  avgående	  styrelsen	  beviljades.	  
8. Val	  av	  3-‐10	  styrelsemedlemmar	  för	  ett	  år:	  
9. Till	  ny	  styrelse	  valdes:	  

	   Christer	  Andersson	  (sammankallande)	  
	   Mattias	  Engman	  
	   Håkan	  Fex	  
	   Lennart	  Jonson	  
	   Marita	  Linné	  
	   Ann-‐Mari	  Nilsson	  
	   Johan	  Nilsson	  
	   Kent	  Nilsson	  
	   Hans	  Olsson	  
	   Christian	  Röder	  

10. Till	  revisorer	  för	  ett	  år	  valdes:	  Eric	  Burman	  och	  Peter	  Korlén	  
11. Fastställande	  av	  medlemsavgift:	  beslutas	  att	  den	  fortsätter	  att	  vara	  0	  kr/år	  
12. Övriga	  frågor:	  

a. Kristina	  Frostegren	  från	  nätverket	  för	  Borgarparkens	  bevarande	  informerar	  
om	  att	  årsmötesdeltagarna	  gärna	  får	  skriva	  på	  den	  namninsamlingslista	  till	  
stöd	  för	  Borgarparken.	  

b. Göran	  Bengtsson	  (GB)ger	  följande	  information	  angående	  Folkparken:	  
Byggnadsnämndens	  ordförande	  Christer	  Wallin	  (CW)	  kallade	  GB	  till	  ett	  möte,	  i	  
vilket	  han	  deltog	  som	  privatperson	  och	  forskare.	  CW	  tackade	  GB	  för	  alla	  
argument	  och	  motiveringar	  för	  Folkparkens	  värde	  som	  grönområde	  i	  
samband	  med	  beredningen	  av	  detaljplanen	  för	  bebyggelse	  av	  parken	  och	  
meddelade	  att	  allianspartierna	  beslutat	  att	  avbryta	  planeringen	  för	  bostäder	  i	  
Folkparken.	  Han	  meddelade	  vidare	  att	  det	  ska	  skrivas	  en	  ny	  detaljplan	  som	  
täcker	  ett	  större	  område.	  Hela	  folkparksområdet	  ska	  säkerställas	  som	  
parkmark	  vilket	  bl.a.	  innebär	  att	  tekniska	  förvaltningen	  därefter	  ska	  sköta	  
marken	  som	  parkmark.	  GB	  föreslog	  att	  stadsbyggnadskontoret	  skulle	  ha	  en	  
öppen	  dialog	  med	  medborgarna	  och	  nyttja	  Folkparkens	  framtid	  som	  
bollplank.	  CW	  tyckte	  det	  var	  en	  lysande	  idé.	  CW	  såg	  3	  möjliga	  scenarier	  för	  
Folkparksbyggnaden	  

i. Finna	  en	  användning	  och	  finansiär	  för	  att	  renovera	  hela	  byggnaden.	  
ii. Riva	  allt	  
iii. Behålla	  fritidsdelen	  

I	  det	  större	  området	  för	  detaljplan	  ingår	  P-‐platsen	  vid	  kraftledningen.	  CW	  är	  
öppen	  för	  att	  den	  omvandlas	  till	  parkmark	  med	  bostäder	  i	  kanten.	  	  



c. Årsmötets	  deltagare	  var	  eniga	  om	  att	  i	  detta	  nya	  skede	  vad	  gäller	  Folkparkens	  
framtid	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  kommer	  med	  goda	  idéer.	  Nu	  gäller	  handling.	  
Föreningens	  medlemmar	  måste	  ställa	  sig	  till	  förfogande	  för	  kommunens	  
handläggare	  och	  komma	  med	  kreativa	  idéer.	  Det	  kan	  inledas	  genom	  att	  
realisera	  ett	  tidigare	  förslag	  på	  öppet	  hus,	  där	  föreningens	  medlemmar	  bjuds	  
in	  kring	  ett	  tema	  om	  Folkparken.	  

13. Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
Lund	  140407	  
	  
Marita	  Bengtsson	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
Karin	  Nilsson	  	  140421	   	   	   Lennart	  Jonson	  140421	  
	  
	  
	  
E-‐post-‐adresser	  till	  styrelsen:	  
	  
Christer	  Andersson:	  	   Christer.Andersson@tetrapak.com	  
Mattias	  Engman:	  	   rotemossan@yahoo.se	  	  
Lennart	  Jonson:	  	   lennart.jonson@telia.com	  
Marita	  Linné:	  	   marita.linne@biomil.se	  
Ann-‐Mari	  Nilsson:	  	   ann.lennart.36@gmail.com	  	  
Johan	  Nilsson:	   mail@johannilsson.name	  
Kent	  Nilsson:	  	   knilsson08@hotmail.com	  	  
Hans	  Olsson:	  	   hans-‐olsson@glocalnet.net	   	   	  
Håkan	  Fex:	  	   	   hakan.fex@gmail.com	  	  
Christian	  Röder	   christian.roder@comhem.se	  


