
Lund	  2017-‐04-‐28	  
	  
Svar	  på	  remiss	  till	  biblioteksplan	  för	  Lunds	  kommun	  
från	  föreningen	  Folkparkens	  framtid	  
	  
Allmän	  översikt:	  
Biblioteksplanen	  är	  ett	  verktyg	  och	  styrdokument	  för	  bibliotekens	  verksamhet	  och	  
inriktning.	  Planen	  syftar	  till	  att	  synliggöra	  utbudet	  och	  servicen	  för	  allmänheten	  och	  
gynna	  deras	  möjligheter	  till	  insyn	  och	  påverkan.	  
Detta	  sker	  i	  översiktliga	  redovisningar	  utan	  några	  analyserande	  fördjupningar	  och	  med	  
hänvisningar	  till	  internationella	  och	  nationella	  överenskommelser	  och	  lagar.	  
Vi	  frågar	  oss	  hur	  detta	  berör	  oss	  Lundabor	  på	  gräsrotsnivå?	  
Vi	  kan	  glädja	  oss	  åt	  skolbibliotek	  i	  "världsklass”	  och	  stabiliteten	  i	  detta	  men	  
större	  tydlighet	  behövs	  om	  Lunds	  kommuns	  egna	  visioner	  och	  intentioner	  om	  hur	  
folkbiblioteken	  i	  Lund	  skall	  gestalta	  sig	  och	  utvecklas.	  
	  
Föreningens	  ställningstagande	  och	  synpunkter:	  
Idag	  huserar	  Västers	  bibliotek	  i	  en	  hyrd	  källarlokal	  hos	  en	  extern	  hyresvärd,	  inklämt	  
mellan	  bostadskroppar	  i	  ett	  bostadsområde	  på	  väster.	  Mindre	  än	  150m	  från	  denna	  lokal	  
äger	  kommunen	  själv	  ett	  1500	  m2	  stort	  hus	  (Edmanska)	  som	  är	  ämnat	  för	  
kulturverksamhet.	  Detta	  hus	  har	  stått	  oanvänt	  i	  närmare	  tio	  års	  tid.	  Hyreskostnaden	  för	  
dagens	  bibliotekslokal	  är	  c.	  650	  tkr	  medan	  driftskostnaden	  för	  ett	  oanvänt	  Edmanska	  
uppgår	  till	  c.	  300	  tkr.	  Man	  kan	  anta	  att	  denna	  kostnad	  stiger	  något	  om	  det	  är	  verksamhet	  
i	  huset	  men	  det	  skulle	  ändå	  innebära	  en	  årlig	  nettovinst	  för	  kommunen	  att	  flytta	  Västers	  
bibliotek	  till	  Edmanska	  huset.	  Biblioteket	  blir	  därmed	  mer	  öppet	  synligt	  och	  tillgängligt	  
placerat	  i	  en	  vacker	  park	  med	  alla	  dess	  möjligheter	  till	  ett	  ökat	  besökarantal.	  
	  
Folkparkens	  framtid	  förespråkar	  en	  flytt	  av	  Västers	  bibliotek	  till	  Edmanska	  huset	  i	  
Folkparken.	  
Väster	  är	  en	  eftertraktad	  och	  populär	  stadsdel	  att	  bosätta	  sig	  i	  och	  som	  föryngras	  snabbt	  
med	  en	  allt	  mer	  ökad	  inflyttning	  av	  barnfamiljer.	  Därmed	  följer	  ett	  ökat	  krav	  på	  
kommunen	  att	  följa	  upp	  med	  utbyggnad	  och	  tillgång	  av	  samhällsservice.	  Med	  ett	  visst	  
mått	  av	  komplettering	  och	  uppfräschning	  och	  tillgänglighetsanpassning	  av	  dagens	  
fritidslokaler,	  kan	  dessa	  gott	  o	  väl	  inhysa	  ett	  bibliotek	  och	  med	  disposition	  av	  den	  stora	  
lokalen	  intill	  så	  finns	  även	  möjligheten	  att	  erbjuda	  konstutställningar,	  
utbildning/uppvisning	  av	  dans	  samt	  teater	  i	  anslutning	  till	  biblioteket.	  Verksamheter	  
som	  Västers	  bibliotek	  idag	  bedriver	  och	  erbjuder	  kommuninvånarna,	  men	  som	  skulle	  
kunna	  utökas	  och	  utvecklas	  än	  mer	  i	  Edmanska	  huset.	  Biblioteket	  i	  Edmanska	  kan	  då	  
utgöra	  ett	  sammanhållande	  nav	  för	  ett	  lokalt	  kulturhus	  på	  Väster.	  
I	  interaktion	  med	  den	  omgivande	  naturupplevelsen	  i	  parken	  kan	  ett	  samspel	  uppstå	  
med	  kulturverksamheten	  och	  ges	  en	  förstärkt	  helhetsupplevelse	  för	  besökarna.	  
Vi	  tänker	  att	  en	  naturlekplats	  i	  närheten	  av	  ett	  inne/ute	  café	  samt	  bibliotekslokalen	  väl	  
passar	  in	  i	  detta	  koncept.	  Byggnad	  och	  park	  ropar	  redan	  idag	  efter	  denna	  självklara	  och	  
naturliga	  förbättring	  och	  utvidgning.	  Såklart	  skall	  det	  gröna	  kulturarvet	  som	  Folkparken	  
utgör	  tas	  till	  vara	  och	  utvecklas.	  Edmanska	  huset	  som	  har	  behandlats	  i	  avhandlingar	  
samt	  har	  besökts	  och	  uppskattats	  av	  europeiska	  arkitektstudenter	  är	  ett	  kulturarv	  vi	  
Lundabor	  kan	  och	  skall	  vara	  stolta	  över,	  men	  det	  behöver	  tas	  omhand	  och	  fyllas	  med	  



verksamhet	  och	  liv.	  Det	  är	  hög	  tid	  att	  kommunen	  tar	  i	  anspråk	  de	  15	  miljoner	  kronor	  
som	  avsatts	  i	  budgetbeslut	  i	  kommunfullmäktige	  2015	  och	  att	  en	  förändring	  kommer	  
tillstånd	  utan	  tidsfördröjning	  till	  gagn	  för	  kommuninvånarna	  i	  Lund.	  
Detta	  är	  ett	  högt	  prioriterat	  önskemål	  från	  kommunmedborgare	  på	  väster	  i	  Lund.	  
	  
Folkparkens	  framtid	  åberopar	  också	  följande	  dokument	  som	  föreningen	  på	  eget	  initiativ	  
och	  ideell	  basis	  tagit	  fram	  gällande	  Folkparken	  och	  Edmanska	  huset	  och	  som	  
överlämnats	  till	  dåvarande	  ordförande	  i	  respektive	  byggnadsnämnd,	  kultur-‐	  och	  
fritidsnämnd,	  servicenämnd	  och	  tekniska	  nämnd.	  
1)	  Översiktlig	  teknisk	  beskrivning	  av	  Edmanska	  huset:	  Tomas	  Gustavsson	  2015-‐01-‐03	  
2)	  Frågeformulär:	  Framtiden	  för	  Folkparken	  och	  Edmanska	  huset	  2015-‐06-‐30	  
3)	  Edmanska	  husets	  sköna	  insida:	  Malena	  Larsvall	  2015	  
Dokumenten	  finns	  att	  tillgå	  på	  föreningens	  hemsida	  längst	  ner	  under	  fliken	  husgruppen:	  
http://www.folkparkenilund.se/husgrupp/	  
	  
	  
Övriga	  reflexioner	  och	  synpunkter	  från	  föreningen:	  
Föreningen	  har	  svårt	  att	  förstå	  tanken	  med	  hur	  en	  bibliotekslokalisering	  i	  ett	  hårt	  
biltrafikerat	  köpcentra	  kan	  öka	  tillgängligheten	  för	  Lunds	  biblioteksbesökare.	  Det	  kan	  
väl	  inte	  underlätta	  för	  besök	  av	  fler	  barn,	  äldre	  och	  rörelsehindrade,	  viktiga	  och	  
högprioriterade	  målgrupper	  för	  folkbiblioteken.	  Har	  man	  gjort	  någon	  kartläggning	  av	  
vilka	  som	  besöker	  och	  vistas	  på	  detta	  köpcentrum?	  Det	  kan	  väl	  inte	  vara	  meningen	  att	  
Lunds	  kommun	  skall	  sörja	  för	  ett	  biblioteksutbud	  för	  shoppande	  Lomma-‐	  Kävlinge-‐	  
Staffanstorps-‐	  och	  andra	  kranskommuners	  innevånare,	  mer	  än	  för	  kommunens	  egna	  
medborgare.	  Vi	  önskar	  mer	  förtydligande	  och	  förklaring	  av	  dessa	  planer	  än	  vad	  som	  
hittills	  har	  kommit	  oss	  till	  del.	  För	  oss	  låter	  det	  som	  en	  helt	  missriktad	  satsning	  jämfört	  
med	  en	  satsning	  och	  placering	  av	  ett	  bibliotek	  i	  Folkparken.	  
Upplevelsen	  av	  brist	  på	  insikt	  och	  brist	  på	  förståelse	  för	  behovet	  att	  kulturellt	  stärka	  
Lunds	  konkurrenskraft	  och	  attraktivitet	  för	  att	  locka	  människor	  till	  att	  söka	  sig	  till	  och	  
bosätta	  sig	  i	  Lunds	  kommun	  hos	  våra	  ansvariga	  beslutsfattare	  är	  ganska	  oroväckande.	  
Att	  stärka	  kulturens	  roll	  i	  samhället	  och	  att	  visa	  på	  kulturens	  avgörande	  betydelse	  för	  
tillväxt	  och	  utveckling	  på	  många	  plan,	  allt	  från	  det	  mentala,	  intellektuella,	  demokratiska	  
och	  sociala	  till	  det	  ekologiska	  och	  ekonomiska	  borde	  vara	  en	  självklarhet.	  
	  	  

	  
Lund	  den	  28	  april	  2017	  
Folkparkens	  framtid	  
Kent	  Nilsson	  ordf.	  
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