
Minnesanteckningar	  från	  sammankomst	  med	  
Folkparkens	  framtid	  måndag	  21/9	  kl.18.30	  –	  20.30.	  
	  
Närvarande:	  Christer	  Andersson;	  Göran	  Bengtsson;	  Håkan	  Fex;	  
Staffan	  Hagblom;	  Henrik	  Jansson;	  Lennart	  Jonson;	  Yvonne	  Kedström;	  
Peter	  Korlen;	  Malena	  Larsvall;	  Marita	  Linné;	  Ann-‐Marie	  Nilsson;	  
Kent	  Nilsson;	  Thomas	  Renhult;	  Johanna	  Stala	  von	  Schewen	  
	  
§.	  Mötet	  inleds	  med	  en	  presentation	  av	  mötesdeltagare.	  
	  
§.	  Presentation	  av	  frågeformulär	  från	  Folkparkens	  framtid.	  
	  
§.	  Presentation	  av	  beslut	  från	  kommunen	  i	  Folkparksfrågan.	  
	  	  
§.	  Håkan	  Fex	  tar	  upp	  för	  och	  nackdelar	  med	  att	  flytta	  biblioteket	  till	  	  	  	  
Folkparken,	  samt	  var	  biblioteket	  kan	  placeras	  och	  dess	  lämplighet	  då	  detta	  
kan	  få	  konsekvenser	  för	  bedrivande	  av	  annan	  kulturell	  verksamhet.	  I	  
synnerhet	  om	  scenen	  och	  dess	  närområde	  tas	  i	  anspråk.	  Detta	  är	  något	  som	  
noga	  måste	  diskuteras	  då	  det	  får	  konsekvenser	  för	  hur	  arbetsprocessen	  
framöver	  ska	  fortskrida	  vad	  gäller	  uppdragsöverenskommelsen	  som	  
nämnden	  har	  gett	  till	  serviceförvaltningen.	  	  Håkan	  tar	  också	  upp	  frågan	  om	  
det	  överhuvudtaget	  är	  realistiskt	  och	  lämpligt	  att	  den	  stora	  lokalen	  med	  dess	  
scen	  delas	  mellan	  bibliotekets	  verksamhet	  och	  husets	  övriga	  tilltänkta	  
kulturaktiviteter	  som	  musikarrangemang,	  dans,	  teater	  etc.	  Vidare	  påtalar	  
Håkan	  (som	  annars	  är	  positiv	  till	  biblioteket)	  att	  om	  flytt	  ska	  ske	  så	  bör	  
bibliotekets	  verksamhet	  husera	  i	  en	  tillbyggnadsdel	  till	  Edmanska	  huset	  och	  
hänvisar	  till	  arkitekten	  Bengt	  Edmans	  planerade	  påbyggnadsmoduler.	  
	  
§.	  Malena	  Larsvall	  och	  Ann-‐Marie	  Nilsson	  menar	  att	  planerna	  på	  att	  flytta	  
biblioteket	  till	  Folkparken	  är	  välgrundade	  och	  har	  funnits	  i	  15	  år.	  
	  
§.	  Göran	  Bengtsson	  tar	  upp	  att	  föreningen	  måste	  ha	  kvar	  natur	  och	  kultur	  	  	  	  	  
perspektivet	  på	  kommande	  utveckling	  av	  Folkparken.	  Föreningen	  	  
efterfrågar	  Görans	  expert	  kunskaper	  på	  området,	  och	  vill	  gärna	  se	  att	  han	  	  
gör	  en	  ”come	  back”	  i	  föreningen.	  
	  
§.	  Yvonne	  Kedström	  presenterar	  kort	  om	  föreningen	  ”Gåsasteget”.	  	  
Folkparken	  skulle	  kunna	  passa	  deras	  verksamhet	  bra.	  Speciellt	  	  
då	  söndagsdansen.	  	  
Hur	  når	  Folkparkens	  framtid	  ut?	  Förslagsvis,	  sprid	  flygblad,	  affischer	  i	  	  
trappor,	  skolor,	  fritidshem,	  babycafé,	  västergympa	  osv.	  
	  



§.	  Lennart	  Jonson	  påpekar	  att	  föreningen	  finns	  representerad	  på	  	  
Västerdagen	  samt	  arrangerar	  Valborgsfirande	  och	  på	  så	  sätt	  visar	  vi	  	  
upp	  oss	  och	  gör	  oss	  kända.	  
	  
§.	  Johanna	  Stala	  von	  Schewen	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lokalen	  och	  parken	  
blir	  en	  mötesplats	  för	  så	  många	  som	  möjligt,	  gammal	  som	  ung.	  Helt	  enkelt	  
en	  mötesplats	  för	  västerborna.	  
	  
§.	  Malena,	  Håkan	  och	  Johanna	  med	  flera	  menar	  att	  vi	  inte	  skall	  låta	  tiden	  gå,	  
utan	  att	  vi	  snarast	  skall	  försöka	  få	  till	  stånd	  den	  nödvändiga	  renoveringen,	  
så	  att	  huset	  kan	  öppnas	  upp	  för	  verksamhet	  så	  fort	  som	  möjligt.	  
	  
§.	  Göran	  presenterar	  ett	  trepunktsprogram	  som	  föreningen	  bör	  inrikta	  sitt	  
arbete	  på	  framöver.	  
	  
1)	  Vi	  i	  föreningen	  vill	  ha	  insyn	  och	  kunna	  påverka	  i	  det	  kommande	  
planarbetet	  för	  Folkparksområdet.	  Abelson	  kontaktas	  inför	  nya	  plan	  
direktiv.	  Föreningen	  bör	  verka	  för,	  genom	  kontakter	  med	  och	  beslut	  av	  
byggnadsnämnden,	  att	  bli	  representerad	  i	  den	  eller	  de	  arbetsgrupper,	  som	  
får	  ansvaret	  för	  att	  ta	  fram	  detaljplaneförslag	  och	  mera	  detaljerade	  åtgärds-‐	  
och	  förnyelseprogram	  för	  Folkparken.	  
Ansvariga:	  Ann-‐Marie	  Nilsson	  och	  Marita	  Linné.	  
	  
2)	  Föreningen	  har	  representanter	  som	  bevakar	  och/eller	  håller	  kontakt	  
med	  berörda	  politiker	  och	  tjänstemän	  hos	  
kultur-‐	  o	  fritids-‐nämnd/förvaltning	  och	  service-‐nämnd/förvaltning	  som	  
handlägger	  utredningsarbetet	  av	  Folkparken.	  
Ansvariga:	  Lennart	  Jonson,	  Malena	  Larsvall	  och	  Kent	  Nilsson.	  
	  
3)	  Föreningen	  skall	  försöka	  arrangera	  ett	  ”öppet	  hus”	  möte,	  för	  att	  få	  
uppmärksamhet	  samt	  att	  knyta	  kontakter	  med	  ovan	  nämnda	  
befattningshavare	  inom	  kommunen.	  Vi	  vill	  ha	  en	  så	  god	  relation	  med	  dem	  
som	  möjligt.	  Intresserad	  allmänhet	  och	  medlemmar	  inbjuds.	  
Ansvariga:	  Håkan	  Fex	  och	  Johanna	  Stala	  von	  Schewen.	  
	  
Vid	  pennan:	  Kent	  Nilsson	  150921	  
	  


