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Remiss- Motion från Zoltán G-Wagner (KD) 
”Folkparken som miljöpark”  
BN 2017/0384 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD) 
Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss.   
 
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att 
man tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och 
närodlade varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt 
byggnaden.  
 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24 (denna 
handling) 
Motion Folkparken som Miljöpark, 2017-01-2 (aktbilaga 1.2)  
 
Barnets bästa 
Beslutet bedöms påverka barn då gröna miljöer oftast är en bra 
lekmiljö. Så länge aktiviteterna som föreslås inte förhindrar andra 
användningsområde för parken, så bör det inte ha någon negativ 
påverkan.  

Ärendet 
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltan G Wagner (KD) 
Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss.   
 
I motionen konstaterar Zoltán G-Wagner att Folkparken är ett omtyckt 
grönområde i västra Lund som fungerar som ett rekreationsområde för 
de närboende. Parkens byggnad har dessvärre förfallit till oanvändbart 
skick.  
 
Vidare konstaterar han att i dagsläget har kommunen inte resurser att 
iordningställa byggnaderna för någon verksamhet. Folkparken har 
stora möjligheter och bör i görligaste mån användas till sådant som i 
första hand inte inbegriper stora ombyggnadsinsatser. Folkparken 
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ligger nära Lunds centrala delar och nås lätt för alla sorters trafikanter 
inklusive stadsbussarna. Folkparken borde kunna användas till 
aktiviteter som inte inbegriper stora kostnader.  
 
Zoltán G-Wagner föreslår att tillsvidare möjliggöra handel och 
utställning av miljö- och närodlade varor och tjänster i Folkparkens 
grönområde och i de spaljéklädda gångarna runt byggnaden.  
En senare vidareutveckling av konceptet bör leda till en 
inomhushandelsplats för produkter och tjänster i samma linje.  
 
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen att ha 
verksamhet i parken likt ovanstående. Det finns inget i befintlig 
stadsplan som strider mot den användningen. Hur det rent praktiskt 
skulle fungera hänvisar stadsbyggnadskontoret till Tekniska 
förvaltningen som har driftansvar för parken.  

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

samt översända detsamma till kommunkontoret 
 
 
 
Ole Kasimir   Maria Lindvall 
Planchef   landskapsarkitekt 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 


