Verksamhetsåret i Folkparkens framtid 2018

Verksamhetsåret i Folkparkens framtid 2017-2018
§1. 2017-05-24 Möte Petersgården: ”När Folkparken får sin framtid” med
politikerna Elin Gustafsson och Björn Abelson.
På mötet gavs positiva signaler om att huset med anslagna medel kan
komma att omvandlas till ett lokalt kulturhus på Väster.
§1:1. Juni 2017 Pergolan högtrycks tvättas. Dock ej målad.
§1:2. 10-11 juni 2017 Medeltidsdagar.
§2. 2017-06-13 Årsmöte på Västers bibliotek.
§2:1. Anslagna 15 miljoner med tillhörande driftsbudget från budgetmötet
2015, räddades kvar på budgetmötet 15:e juni 2017 tack vare att
representanter från FNL röstade emot alliansen som ville ta bort pengarna
från årets budget.
§3. 2017-06-20 Styrelsemöte Västers bibliotek.
§4. Juni 2017- jan. 2018 Teater Sagohuset intog Edmanska huset och
genomförde en uppmärksammad teater och miljö projekt gällande
plastföroreningar i världshaven. Man spelade pjäserna ”Sjätte kontinenten”
för de äldre eleverna och ”Fimbulvinter” för de yngre. Eleverna erbjöds
även en interaktiv utställning om plaster i haven. Teater Sagohuset
utnyttjade huset till sin fulla potential och vi som var där kan intyga att det
var en helt fantastisk magisk upplevelse som man fick uppleva där i lokalen.
Projektet var av temporär art och Sagohuset har inte uttalat om man har
vidare intresse av att återkomma till huset. Hyresnivån för huset är en alltid
lika aktuell fråga?
§5. 2017-08-30 Föreningens lundaförslag om ”Flytt av Västers
Bibliotek till Folkparken” överlämnas till kultur o fritidsnämnden för
behandling.
§6. 2017-10-16 Direktiv (brev från S o Mp) till stadsbyggnadskontoret
om att ta fram en detaljplan för den södra delen av Folkparken. Huset och
marken strax öster om huset omfattas inte av detaljplanen. Beslut om
planen planeras till sommaren 2018.
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§6:1. 2017-10-26 SD tar i en motion i kommunfullmäktige upp att man vill
riva Edmanska huset och på platsen bygga seniorbostäder. Motionen röstas
ner med rösterna 60-5. SD har ett inlägg med bilder på omålade dörrar,
rutna fönsterlister och omålad pergola på sin hemsida, med texten ”Lunds
mest vanskötta hus.”
§7. 2017-11-16 Kultur o fritidsnämnden besvarar föreningens
lundaförslag: Kultur- och fritidsnämnden har den 21 september 2017
beslutat att förlänga nuvarande hyreskontrakt avseende Västers bibliotek
till den 31 december 2019. Beslut om att förlänga hyreskontraktet har
fattats med anledning av att det är oklart hur Folkparken i Lund kommer
att användas framöver och att det därmed också är osäkert om biblioteket
kan flytta dit. Kultur- och fritidsnämnden räknar med att under de
närmaste åren kunna få klarhet i detta.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anse lundaförslag angående
flytt av Västers bibliotek till Folkparken vara besvarat med hänvisning till
vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
§7:1 2017-11-16 Kultur o fritidsnämnden beslutar att kultur o
fritidsförvaltningens verksamheter i stadshallen och på Svaneskolan flyttar
provisoriskt till Folkparken sommaren 2018, under tiden stadshallen
renoveras.
§8. 2017-11-23 Kultur o fritidsförvaltningens svar på föreningens
remissvar till kommunens Biblioteksplan:
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar:
Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument, som anger
riktningen för kommunens biblioteksverksamhet för ett antal år framåt. De
efterfrågade konkretiseringarna görs i de handlingsplaner, som tas fram
inom respektive förvaltning. När det gäller frågan om lokalisering hänvisas
till förvaltningens kommentar till Västers biblioteks vänförenings
remissvar.
§9. 2018-01-26 Informationsmöte på Takdroppet med ordf. och
kulturchef Annika Ekelund och projektledare från kultur o
fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen angående de nya
kulturhusplanerna. 6 miljoner är reserverade till detta.
§10. 2018-01-30 Styrelsemöte Västers bibliotek.
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§11. 2018-02-15 Planuppdraget om en ny detaljplan för Folkparken
tas i byggnadsnämnden.
§11:1 2018-02-15 Kultur o Fritidsnämnden beslutade att beställa kulturhus
(del 1) i Folkparken på sitt nämndsmöte.
§11:2 2018-03-01 Motionen från Zoltan G Wagner (KD) “Folkparken som
miljöpark” antogs i kommunfullmäktige
§12. 2018-03-16 Informationsmöte på Takdroppet med styrelsen och
representanter från kultur o fritidsförvaltningen om den fortsatta
planeringen av kulturhuset i Edmanska. En paviljong på 9x30m skall
placeras strax öster om Takdroppet och anslutas till densamma med en
sluss. Takdroppet skall utgöra reception samt omklädningsrum och
väntrum för föräldrar. Dans och teater skall utövas i paviljongen av ca.500
elever från kulturskolan varje vecka. Verksamheten kommer att pågå från
kl.15.00 till ca.21.00 på vardagar. Stora salen som kommer att utgöra
repetitions- och konsertlokal till Stadsorkestern, Hemvärnsorkestern samt i
viss mån för Nordiska ungdomsorkestern. Viss anpassning med en
uppbyggd scen på norra sidan av salen samt anslutning till Takdroppet
kommer att genomföras. Ovanstående verksamheter huserar idag på
Svaneskolan och i Stadshallen. Dessa ska som bekant avvecklas/renoveras
och därför behövs ersättningslokaler för dessa verksamheter.
Verksamheten är inte tänkt att vara permanent och skall så småningom
flytta till Lindbergsaka skolan som i sin tur skall renoveras/byggas till.
Bygglovet är sökt för 5 år och därefter är det tänkt att avvecklas.
Ombyggnaderna är tänk att påbörjas i mitten av juni 2018 och stå klart
augusti 2018. Protokoll finns att läsa på hemsidan.
§13. 2018-04-30 Valborgsfirande i Folkparken med brunnsmusik av
mässingsoktetten ”Kung Oscar” samt körsång av kören ”Östergök”.
Uppskattat vårtal hölls av byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson.
(Björn lovordade föreningens insatser för Folkparken och menade att vi
bidragit till att rädda parken från bostadsexploatering. Vi förärades även
med ett trefaldigt HURRA!)
§14. 2018-05-02 Kommunstyrelsen beslutar att anslå ytterligare 6
miljoner kronor utöver de tidigare beslutade 6 milj. till ytterligare
upprustning av Edmanska huset.
Styrelsen Folkparkens framtid
Lund 2018-06-05
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