Styrelseprotokoll Folkparkens framtid
Tisdag 13:e november kl.17.00 Västers bibliotek
Närvarande: Christer Andersson, Lennart Jonson, Marita Linné, AnnMarie Nilsson, Kent Nilsson
§1. Föregående protokoll 2018-09-25 gicks igenom.
Läggs till handlingarna.
§2. Information om nya detaljplanen för Folkparkens södra del.
Detaljplanen är ute på samråd t.om 16/11. Samrådsmöte hålls på Kristallen, onsdag
14/11 kl.18.00. Marita, Kent och Lennart deltar.
Frågor till mötet: Vad innebär ”genomförandetid 15 år”? Vad händer med byggrätterna?
När kommer detaljplanen upp till beslut i byggnadsnämnden?
Föreningen Folkparkens framtid har inget att invända mot detaljplanen, utan är
mycket glada för att Folkparken äntligen får det skydd som den så väl behöver,
med hänvisning till alla de argument som bl.a. tas upp i planbeskrivningen.
Planbeskrivning finns att tillgå på: www.folkparkenilund.se
§3. Information om Edmanska huset och paviljongerna.
Paviljongerna är på plats och har anslutits till Takdroppsdelen. Uppbyggnad av scen
pågår i den stora hallen.
Skyltar kommer att sättas upp och belysningen kommer att ses över.
Parkförvaltningen har tankar om att anlägga en lekplats i Folkparken och ta ett
helhetsgrepp på hela parken.
Serviceförvaltningen planerar för att under de närmaste åren rusta upp de delar som är i
behov av renovering.
Länsstyrelsens har ett pågående ärende om att ”byggnadsminnesförklara”
Edmanska huset med anslutande parkkaraktärer.
Föreningen Folkparkens framtid har inga invändningar till detta, utan menar att
utnämningen kan medföra att huset får en förhöjd status.
§4. Västers bibliotek.
Västers bibliotek har möjligheten att finnas kvar i nuvarande lokaler till åtminstone
slutet av 2020. Styrelsens mening är att Folkparken är ett realistiskt alternativ till
bibliotekets framtida placering. Samordningsvinster med kulturskolan, synlighet och
goda busskommunikationer hit är goda argument för detta. Parken, ny lekplats och
serveringsmöjligheter i byggnaden kan också bidra till ett gott bibliotek i Folkparken.
§5. Valborgsfirande i Folkparken våren 2019.
Fjolårets kulturbidrag var 5000 kr. Mindre summa finns kvar. Ljudanläggning, kör,
orkester och affischer drar kostnader. Christer sonderar om sponsring från LKF,
Kraftringen är möjlig. Ansökan görs och föreningen tar ställning på januarimötet om vi
kan arrangera valborgsfirandet i Folkparken 2019.
§6. Nästa styrelsesammanträde bestämdes till den 15 januari 2019 kl.17.30
Lund 181113

