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Inlägg på www.folkparkenilund.se
Verksamhetsår fr.o.m. 2018-06-05 t.o.m. 2019-04-23
Följande har under året ingått i styrelsen:
Christer Andersson (kassör), Lennart Jonson (ordf.), Marita Linné, Håkan
Fex, Ann-Marie Nilsson, Kent Nilsson (sekr.), Johan Nilsson, Hans Olsson.
§1. 2018-06-05: Årsmöte avhölls på Västers Bibliotek
Justerat protokoll finns på hemsidan: www.folkparkenilund.se
§* 2018-06-09/10: Medeltidsfestival avhölls i Folkparken.
Arr. Medeltidsföreningen.
§* 2018-07-02: Markarbete för paviljonger öster om Takdroppet startar.
§* 2018-08-10: Paviljonger (10 moduler) ca.9x30m sätts på plats.
§* 2018-08-11: Planuppdrag från byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret om omvandling av stadsdelscentret Papegojelyckan (COOP o
Bibliotek) till ca.150 lägenheter, butikslokaler och underjordiskt garage.
§* 2018-08-25: Västerdagen avhölls kl.10.00 -14.00. Arr. Värpinge IF.
§* 2018-09-09: Valdagen. ”Lundakvintetten tar över styret i Lund”.
M, L, C, KD, FNL (kvintetten) = 32 mandat.
S, Mp, V, Fi (opposition) = 27 mandat.
SD (vågmästare) = 6 mandat.
§* 2018-09-25: Detaljplanen för ca.100 bostäder vid Måsens vårdcentral
vinner laga kraft. Byggstart våren 2020 enl. Veidekke.
§2. 2018-11-14: Samrådsmöte nya detaljplanen för Folkparken på
Kristallen. Representanter från styrelsen deltar.
§* 2018-11-22: Startskott för renovering av Stadshallen.
§* 2018-11-29: Förslag till nya taxor för bibliotek och Folkparken.
För Folkparken gäller taxorna från hösten 2019 när lokalerna är klara.
§3. 2018-12-13: Nya detaljplanen för Folkparken antas i byggnadsnämnden.
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§* 2018-12-19: Besiktning av paviljonger. Klara för kulturskolan.
§4. 2018-12-19: Länsstyrelsen lämnar remiss till Lunds kommun
angående förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av
Folkparkshuset med park i Lund, Väster 5:10 och del av Väster 7:1,
Lunds kommun. Efter ett medborgarförslag från Ulf Berggren 2015.
§5. 2018-12-24: God Helg hälsning på hemsida och facebook.
§* 2019-01-11: Nya Kultur- o fritidsnämndens ordf. Gunnar Brådvik (L)
meddelar att Järnåkras & Nöbbelövs bibliotek kan komma att öppnas igen.
§* 2019-01-14: Kulturskolan flyttar in på Takdroppet och i paviljongerna.
Här skall undervisas i dans, teater o cirkuskonst. Må-To. Fre. 1 grupp.
§* 2019-01-24: Kommunalråd Philip Sandberg (L) uttalar sig i SDS och är
mycket kritisk till länsstyrelsens tankar på att byggnadsminnesförklara
Folkparken. Det väcker också en del frågor hos byggnadsnämndens
ordförande Klas Svanberg (M).
§* 2019-01-25: Stadsantikvarien Henrik Borg hyllar planerna på att
byggnadsminnesmärka Folkparken och Edmanska huset.
§* 2019-01-25: Anders Almgren (S) välkomnar Länsstyrelsens initiativ till
byggnadsminnesförklaring som dessutom skulle sätta stopp för de
rivningsplaner som både de tidigare allianspartierna och
Sverigedemokraterna gett uttryck för.
§* 2019-01-31: Börje Hed (FNL) svara på en enkel fråga från Anders
Almgren (S) i kommunfullmäktige om länsstyrelsens förslag till
byggnadsminnesmärkning av Folkparken.
§* 2019-02-01: Detaljplanen till Folkparken överklagad till Mark o miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs, men dock med vissa anvisningar om
korrigering tillbaka till kommunen.
§6. 2019-02-12: Skrivelse till kommunalråden Philip Sandberg (L),
Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL) samt till ledamöterna i
byggnadsnämnden.
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Skrivelsen resulterade i ett möte med politiker, tjänstemän och
representanter från styrelsen i Edmanska huset den 2019-02-19.
§* 2019-02-14: Tekniska förvaltningens förslag till beslut om
byggnadsminnesmärkning av Folkparken:
Om parken skulle omfattas av byggnadsminnet skulle det medföra stora
begränsningar i hur parken kan utvecklas avseende innehåll och vegetation.
Dessutom tillkommer en omfattande administrativ tillståndsprocess som
följd av byggnadsminnet vid eventuella åtgärder. Förtätningar i
närområdet, utanför parken, kan innebära behov av åtgärder i parken för
att möta nya grupper eller mål-gruppers intressen. Då kan en
tillståndsprocess försvåra möjligheterna till reglering av denna typ av
åtgärder och deras finansiering, genom exploateringsavtal.
Tekniska nämnden beslutar: att yttra sig i enlighet med tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse och därmed förorda att parken inte
byggnadsminnesförklaras, samt att översända yttrandet till
kommunstyrelsen.
§7. 2019-02-19: Möte i Edmanska huset med kommunalrådet Börje
Hed (FNL), vice ordf. kultur- o fritidsnämnden Carl-Gustaf Jönsson
(FNL), kulturchef Annika Eklund och ansvarig kulturskolan Annika
Kharraziha och representanter från styrelsen, Christer Andersson,
Lennart Jonsson, Kent Nilsson och Hans Olsson.
Se protokoll hemsidan under fliken husgruppen.
§* 2019-02-26: Kultur- o fritidsförvaltningen förslag till beslut:
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att föreslagen byggnadsminnesförklaring är komplex. Ett byggnadsminne kan komma att utmana framtida
renoveringsbehov och eventuellt behov av verksamhetsanpassningar i en
byggnad, vars användning redan begränsas genom detaljplanbeteckningen
folkparksändamål. Samtidigt skulle ett beslut om en byggnadsminnesförklaring innebära att Folkparken blev Sveriges yngsta byggnadsminne,
vilket i sig skulle vara en positionering i att värna kulturarvet. Kultur- och
fritidsförvaltningen gör bedömningen att det, även efter en byggnadsminnesförklaring, är det möjligt att bedriva en fullt fungerande verksamhet
i byggnaden utan alltför stora begränsningar.
§* 2019-02-26: Serviceförvaltningens förslag till beslut:
att Servicenämnden beslutar att såsom sitt yttrande rörande förslag till
beslut om byggnadsminnesförklaring av Folkparkshuset med park i Lund,
Väster 5:10 och del av Väster 7:1 i Lunds kommun, att ur ett fastighets-
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förvaltningsperspektiv rekommendera att förslaget om byggnadsminnesmärkning avstyrks.
§* 2019-03-01: Stadsantikvarie Henrik Borgs förslag till beslut:
Som stadsantikvarie gör jag bedömningen att om Länsstyrelsen väljer att i
samråd med Lunds kommun byggnadsminnesförklara Folkparken med
byggnad och park, ges en viktigt erkännande till Lunds 1900-tals historia,
Lund får Sveriges yngsta byggnadsminne och den modernistiska
arkitekturen gestaltad på en plats med en drygt 100-årig historia av publik
park, lyfts fram som en resurs i stadens identitet.
§* 2019-03-04: Stadsbyggnadskontoret förslag till beslut:
Stadsbyggnadskontoret vidhåller den bedömning som gjordes i samband
med remissen 2015, d.v.s. att med hänvisning till de rutiner och den
kompetens som bevakar kulturmiljöfrågorna i Lund, samt att
folkparksbyggnaden och parken är i kommunal ägo, så torde de verktyg
som tillhandahålls i PBL vara tillräckliga för att bevaka de kulturhistoriska
värdena.
§* 2019-03-06: Idé tävling angående Observatoriet i Stadsparken:
Kommunstyrelsen föreslår att återremittera ärendet till kommunkontoret
med uppdrag att undersöka möjligheten att överlåta hela eller delar av
fastigheten till kulturbärande institutioner så som exempelvis Statens
fastighetsverk.
§* 2019-03-14: Gamla glasmästeri intill Stenkrossen föreslås bli nya
Teater Sagohuset.
Kultur- o fritidsförvaltningens förslag till beslut:
att Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att hos serviceförvaltningen beställa en ombyggnation av före
detta Glasmästeriet för att anpassa lokalen till barnteaterverksamhet att av
kommunstyrelsen begära täckning med 700 000 kronor per år i utökad
driftsbudget, i enlighet med nämndens EVP-skrivelse 2020-2022.
§* 2019-03-14: Insändare i Lokaltidningen från Ann Schlyter (V), ledamot i
byggnadsnämnden: Resurshus – inte bidragsfastigheter som bl.a. tar upp
den föreslagna byggnadsminnesmärkningen av Folkparken och dess hus.
§* 2019-03-21: Anlagd brand i Folkparken. Begränsade skador på fasad.
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§8. 2019-03-24: Debattartikel av byggkonstruktör Tomas Gustavsson,
med titeln: ”Därför är Edmanska huset en viktig byggnad”
som tar upp Edmanska huset och dess arkitekt Bengt Edman och den
brutalistiska arkitekturen. Denna artikel bifogas till föreningens remisssvar till länsstyrelsen som en bilaga.
§9. 2019-04-23: Remissvar till Länsstyrelsen i Skåne angående
byggnadsminnesmärkning av Folkparken och Edmanska huset.
§10. 2019-04-23: Årsmöte i föreningen.
§11. 2019-04-30: Valborgsfirande i Folkparken.
§12. Under året har 6 styrelsesammanträden avhållits.
Datum: 180612, 180821, 180925, 181113, 190212, 190326.

Lund 2019-04-23
Folkparkens framtid
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