
Till	  ordförandena	  i	  byggnadsnämnden,	  kultur-‐	  o	  
fritidsnämnden,	  servicenämnden	  och	  tekniska-‐nämnden	  
	  
För	  kännedom	  tillsändes	  ni	  detta	  dokument	  från	  föreningen	  
Folkparkens	  framtid.	  
	  
Under	  maj	  och	  juni	  månad	  i	  år	  utförde	  föreningen	  en	  undersökning	  i	  form	  
av	  ett	  frågeformulär	  som	  presenterades	  på	  www.folkparkenilund.se,	  om	  
hur	  lundaborna	  vill	  och	  önskar	  att	  Folkparken	  och	  Edmanska	  huset	  skall	  
utvecklas	  och	  användas	  i	  framtiden.	  Rubriken	  på	  formuläret	  löd	  
”Framtiden	  för	  Folkparken	  och	  Edmanska	  huset”	  
	  
Formuläret	  avslutades	  den	  30:e	  juni	  och	  hade	  då	  resulterat	  i	  171	  personers	  
svar	  och	  åsikter.	  Formuläret	  presenterades	  för	  första	  gången	  på	  
Västerdagen	  och	  därefter	  annonserades	  det	  ut	  på	  vissa	  facebooksidor	  samt	  
mailades	  ut	  till	  föreningens	  cirka	  830	  medlemmar.	  Styrelsen	  har	  därefter	  
sammanställt	  svaren,	  som	  nu	  föreligger	  som	  medföljande	  dokument.	  
Dokumentet	  finns	  också	  att	  tillgå	  digitalt	  i	  form	  av	  en	  PDF-‐fil	  på	  
www.folkparkenilund.se/presentation.	  
	  
Ni	  tillsänds	  detta	  dokument	  då	  vi	  tror	  att	  det	  kan	  vara	  av	  intresse	  för	  er.	  
Frågeställningar	  som	  tas	  upp	  i	  formuläret	  behandlar	  följande:	  1)parkens	  
användning	  (byggnadsnämnd),	  2)	  husets	  användning	  (kultur-‐	  o	  
fritidsnämnd),	  3)	  husets	  utformning	  och	  skötsel	  (servicenämnd)	  samt	  4)	  
parkens	  utformning	  och	  skötsel	  (tekniska-‐nämnden).	  Vi	  skulle	  också	  vilja	  
be	  er	  om	  att	  ni	  distribuera	  ut	  detta	  till	  de	  politiker	  och/eller	  tjänstemän	  
som	  är	  berörda	  och	  som	  kan	  ha	  ett	  intresse	  av	  dokumentet.	  
Tack	  på	  förhand!	  
	  
Föreningen	  gläder	  sig	  stort	  att	  kommunen	  tagit	  ett	  steg	  i	  den	  riktning	  som	  
föreningen	  drivit	  och	  anser	  är	  en	  riktig	  framtid	  för	  Folkparken.	  Vi	  är	  gärna	  
delaktiga	  och	  medverkar	  i	  den	  förestående	  planeringen	  med	  utformningen	  
och	  utvecklingen	  av	  Folkparken.	  Vi	  hoppas	  också	  att	  ni	  politiker	  och	  
tjänstemän	  kan	  hitta	  idéer	  och	  lösningar	  från	  lundabornas	  uttryckliga	  
önskemål	  om	  Folkparken	  i	  detta	  dokument.	  
	  
Om	  ni	  har	  ytterligare	  frågor	  i	  detta	  ärende	  ber	  vi	  er	  att	  kontakta	  oss	  genom:	  
	  <Folkparkens	  Framtid>	  kontakt@folkparkenilund.se	  
	  
	  
	   	   	   Med	  vänliga	  hälsningar	  
	   	   	   Styrelsen	  Folkparkens	  framtid	  


