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Förslagstext:	
Väster	är	en	eftertraktad	och	populär	stadsdel	att	bosätta	sig	i	och	som	föryngras	snabbt	
med	ökad	inflyttning	av	barnfamiljer.	Det	är	önskvärt	att	kommunen	följer	upp	detta	
med	bra	tillgång	på	samhällsservice.	Därför	vill	vi	föreslå	att	man	flyttar	Västers	
bibliotek	till	Edmanska	huset	i	Folkparken.	Med	ett	visst	mått	av	komplettering	och	
uppfräschning	och	tillgänglighets	anpassning	av	lokalerna,	blir	Västers	bibliotek	mer	
synligt	och	tillgängligt	för	medborgarna.	Även	med	tillgång	till	den	stora	lokalen	i	huset	
så	finns	det	möjlighet	att	erbjuda	konstutställningar,	utbildning/uppvisningar	av	dans	
och	teater.	Detta	är	verksamheter	som	Västers	bibliotek	bedriver	redan	idag,	men	som	
kan	utökas	och	utvecklas	mer	i	Edmanska	huset	i	Folkparken.	Ett	samspel	mellan	den	
omgivande	parken	och	kulturverksamheten	i	biblioteket	blir	en	förstärkt	
helhetsupplevelse	för	biblioteksbesökarna.	En	naturlekplats	i	parken	och	ett	café	i	
biblioteket	passar	också	väl	in	i	förslaget.		
Biblioteket	blir	ett	sammanhållande	nav	för	ett	lokalt	kulturhus	på	Väster.		
Kent	Nilsson;	ordf.	Folkparkens	framtid	
	
K1: 
Från: Daniella Melin 
Datum: 2017-05-11 21:48 
Låt inte Folkparken stå och förfalla mer. Satsa på att göra det till ett kulturellt hus med 
parken som oas! 
 
K2: 
Från: Tord Melin 
Datum: 2017-05-11 21:49 
Kultur i natur. Oslagbar kombination 
 
K3: 
Från: Camilla Lindgren 
Datum: 2017-05-11 22:50 
Om biblioteket flyttar till folkparken får vi en fin träffpunkt på Väster, lättillgängligt för 
alla. 
 
K4: 
Från: Poul chin 
Datum: 2017-05-11 23:30 
Då biblioteket redan har ett rejält utbud kulturevenemang passar det perfekt 
 
K5: 
Från: Julia Lenhoff 
Datum: 2017-05-12 11:49 
Västers bibliotek lyfter hela området, arbetar för integration av både olika nationaliteter 
och åldrar. Att förlägga biblioteket i parken är ett sätt att kombinera natur och kultur, 
som vi alla mår så väl av. 
 
 
 



K6: 
Från: Therese Nilsson 
Datum: 2017-05-12 15:44 
Vilket utmärkt förslag! En så fin lokal på så fint läge bör ju utnyttjas! 
 
K7: 
Från: Joakim Roubert 
Datum: 2017-05-13 22:50 
Utmärkt idé, tycker jag också! 
 
K8: 
Från: Malena Larsvall 
Datum: 2017-05-15 10:06 
Det vore en winwin-situation om det fina huset fick en användning och det samlande 
biblioteket och deras arrangemang fick en fin lokal! 
 
K9: 
Från: Maria Emgård 
Datum: 2017-05-15 15:08 
Låter som en vacker och inspirerande plats att ha något så viktigt som ett bibliotek - och 
kulturcentrum. Synligt också! Och ett i längden ekonomiskt sätt att återanvända vackra 
gamla hus. 
 
K10: 
Från: Paula Häkkinen 
Datum: 2017-05-15 17:29 
Bra idé:) 
 
K11: 
Från: Joanna Heilig 
Datum: 2017-05-15 18:05 
Folkparken är en byggnad med unika kvaliteter i både sin yttre och inre miljö, som det är 
ytterst angeläget att fortsatt hålla öppna för Lundaborna att njuta av. Byggnaden har allt 
potential att bli till ett fantastiskt vackert och välfungerande bibliotek för Väster 
invånare! 
 
K12: 
Från: Nilla Bolding 
Datum: 2017-05-16 17:56 
Ett bra, nygammalt, förslag. Men huset är mer komplicerat än en tror, när det gäller den 
fysiska tillgängligheten (för oss som är hjulburna). Det krävs noggranna studier för att få 
allt att fungera tillgängligt och användbart. 
 
K13: 
Från: Anna Nilsson 
Datum: 2017-05-17 23:11 
Bra förslag! Bra kommentar angående tillgängligheten för rullstol, rullator etc. Viktigt 
eftersom det bör vara en plats för alla! 
 
K14: 
Från: Barbro Grevholm 
Datum: 2017-05-18 15:18 
Viktigt förslag som ger möjlighet att vidga kulturutbudet i Lund väster 
 
K15: 
Från: Birgitta Åkerud 
Datum: 2017-05-18 18:37 Bra! 



K16: 
Från: Leif Rahr Knudsen 
Datum: 2017-05-19 09:02 
Oerhörd viktigt att bevara Västers bibliotek och att flytta det till Folkparken är ett steg i 
rätt riktning att låta Folkparken bli ett område för gemensamma aktiviteter och 
intressen. 
 
K17: 
Från: Ellen Lenhoff 
Datum: 2017-05-21 19:34 
Hoppas det går igenom 
 
K18: 
Från: Anders Lenhoff 
Datum: 2017-05-21 19:38 
Bra förslag! 
 
K19: 
Från: Emily Thornton 
Datum: 2017-05-22 14:28 
Oerhörd viktigt att bevara Västers bibliotek som intergrationscentral för hela västra Lund, 
och var bättre göra det än i Folkparken! 
 
K20: 
Från: Jens Gulin 
Datum: 2017-05-24 21:29 
Även efter att ha läst på så gott jag kunnat 
(https://www.sydsvenskan.se/story/biblioteken-i-lund) har jag inte förstått vad det är för 
problem med att ha kvar nuvarande bibliotek. Vad jag förstår lovordas det redan på sin 
nuvarande plats som en samlingspunkt och ett nav för kulturell verksamhet. Fanns det 
något skäl att säga upp kontraktet? Är biblioteksflytten framförallt en bricka i spelet om 
att rädda Folkparken? Lite mer förklaring tycks ges i följande dokument: 
http://www.folkparkenilund.se/wp-content/uploads/2017/04/Remiss-svar-
biblplan170428.pdf Det är alltid brist på lokaler någonstans. Kan inte förslaget att göra 
Folkparken till ett kulturcentrum (för Väster eller hela Lund) stå självständigt utan 
biblioteksflytten? Att bevara/återuppfinna Folkparken verkar trevligt, men det har väl 
aldrig varit brist på idéer, utan brist på finansiering, som stoppat planerna. Det givna 
förslaget är utan kostnadskalkyl. Förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budget 
eller med omflyttningar eller nya intäkter? Hur mycket är de som "röstat för" beredda att 
lägga? 15 miljoner, 65 miljoner, 115? Vilka förslag för att skaka fram dessa belopp är 
acceptabla? Lite mer konkretiserat förslag tycker jag behövs för att lägga min röst. Men 
många andra har ju röstat, så vad är det jag inte vet? Såvitt jag förstår har en utredning 
gjorts redan innan detta förslag lagts ut här. Vilken ytterligare information kommer fram 
genom förslaget? 
 
K21: 
Från: Måns Nilsson 
Datum: 2017-05-30 07:20 
Ett utmärkt förslag! Byggnadens utformning skulle dessutom kunna ge möjlighet till 
arrangemang och workshops som planeras av ungdomar i stadsdelen med stöd av Fritid 
Lunds mobila enhet. Detta skulle vara i linje med andra lundaförslag som är uppe för 
röstning om mötesplats för ungdomar på Väster. Möjligheterna med biblioteket som 
huvudman är många! 
 
 
 
 



K22: 
Från: Mats Olsson 
Datum: 2017-07-03 19:42 
Ja, det är bra förslag. Biblioteket skulle ge den bas och stadga som övrig verksamhet i 
den nya Folkparken behöver. 
 
K23: 
Från: Sven Åkerud 
Datum: 2017-07-03 18:27 
Det låter bra! 
 
K24: 
Från: Ulf Östman 
Datum: 2017-07-03 16:39 
Det ser vi framemot! 
 
K25: 
Från: Lennart Svensson 
Datum: 2017-07-07 11:47 
Viktigt att vi får en mötesplats på Väster. 
 
 
 


