Styrelseprotokoll Folkparkens framtid
Tisdag 12:e februari 2019 kl. 17.00 på Västers bibliotek
Närvarande: Christer Andersson, Lennart Jonson, Marita Linné, Ann-Marie
Nilsson, Johan Nilsson, Kent Nilsson, Hans Olsson.
§1. Föregående protokoll 2018-11-13 gicks igenom.
Läggs till handlingarna.
§2. Statusen för Edmanska huset i nuläget?
Kulturskolan drog igång sin verksamhet med dans och teater- undervisning måndagen
den 14:e januari för ca.500 elever. Verksamheten startar ca kl.15.00. Nya möbler har
införskaffats till de nyrenoverade Takdroppslokalerna som har blivit mycket trevliga.
Nya stolar skall införskaffas till den stora salen. Renoveringen av stora salen skall vara
klar i slutet av februari.
Ett stort invigningsarrangemang skall hållas i Edmanska huset den 17:e maj 2019.
§3. Överklagandet av nya detaljplanen för Folkparken.
Ny detaljplan för Folkparken antogs av en enhällig byggnadsnämnd på dess möte den
2018-12-13. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft, då den har överklagats till mark- o
miljödomstolen av sakägare. Överklagan är behandlad och avslutad.
§4. Remiss från länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring 2018-12-19.
Remisstiden har förlängts till den 10:e maj 2019. Skrivelsen kompletteras med ingress
och korrigeras. Skrivelsen mailas till ledamöterna i byggnadsnämnden samt till de
berörda kommunalråden och kulturchefen.
Folkparkens framtid har för avsikt att svara på remissen till länsstyrelsen.
§5. 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.
§6. Valborgsfirande i Folkparken våren 2019.
Musikanläggning: Christer har klart med ljudanläggning.
Christer har ansökt hos om kulturbidragspengar men ännu inte fått svar.
Valborgstalare i år: Kulturchef Annika Eklund
Tillståndsansökan? Hans ansöker i veckan. Lina tillfrågas om kaffe servering.
Grus och ris och bål-ansvarig: Hans Olsson. Tar kontakt med GreenLandscaping.
§7. Årsmöte: Preliminärt datum 23/4.
§8. Vilka aktiviteter planerar Folkparkens framtid för 2019?
Kontakt med AE tas för vidare information om invigningsdagen 17/5.
§9. Nästa styrelsesammanträde bestämdes till den? 26/3 kl.17.30
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