Folkparken – framtidsparken 2020

Tekniska nämnden i Lunds kommun
Att. Jan Annerstedt
Föreningen Folkparkens framtid bildades i december 2012, som en motkraft till den föreslagna exploateringen med bostadsbebyggelse i
Folkparken. Föreningens vision blev att värna och utveckla Edmanska huset
och Folkparken, till ett levande kulturhus samt till en rekreativ park där
kultur- och naturvärden har möjlighet att mötas och utvecklas.
Våren 2014 avskrev alliansen exploateringsplanerna och föreslog på nytt
att utreda vad som skulle hända med Folkparken.
I juni 2015 anslog kommunfullmäktige 15 miljoner kronor till en första
upprustning av Edmanska huset till ett lokalt kulturhus, detta tack vare att
FNL stödde förslaget.
På grund av ombyggnad av Stadshallen och planerna på en rivning av
Svaneskolan, behövdes nya lokaler för kulturskolans dans- och teater
undervisning. Kultur- och fritidsförvaltningen beslöt att ta de anslagna
pengarna i anspråk och påbörjade sommaren 2018 arbetet med att ansluta
paviljonger till annexbyggnaden på Edmanska huset, samt att upprusta
Rotundan till en toppmodern konsertsal, bl. a. för Lunds stadsorkester och
Hemvärnets musikkårs behov av lokal. Detta arbete stod klart för invigning,
av de nya och nyrenoverade lokalerna i maj 2019.
Under 2018 planerades det också för en ny detaljplan för Folkparken, som
innebar att hela parken skulle omfattas av parkmark, vilket inte varit fallet
tidigare. Den nya detaljplanen klubbades på byggnadsnämndens sista möte
i december 2018.
I början av 2019 tog Länsstyrelsen i Skåne upp till prövning, angående en
byggnadsminnesförklaring av Folkparken och dess byggnad, som tidigare
inlämnats av en privatperson. Länsstyrelsen avslog denna ansökan den 18:e
december 2019. Däremot ålades kommunen istället anmälningsplikt, vilket
innebär att man är skyldig att göra en anmälan till länsstyrelsen av alla
kommande ombyggnader och förändringar i huset av väsentlig karaktär.
I november 2019 tog kultur- o fritidsnämnden ett enhälligt beslut att stänga
Västers bibliotek sommaren 2020, för att åter öppna upp för ett nytt
folkbibliotek i Edmanska huset, hösten 2020.
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Föreningen Folkparkens framtid har på senare tid varit i kontakt med
stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth, för diskussioner om underhåll,
upprustning och en satsning på Folkparken.
Frågor som har tagits upp och diskuterats är bl. a beskärning av buskar och
träd, flera och bättre sopkärl, förbättringar av belysningen (delvis utförd),
upprustning av stigar, bänkar och bersåer samt om en placering av en
stadsdelslekplats i parken. Önskemål av en boulebana, ett ute gym och en
ersättning av den basketplan som försvann vid paviljongernas tillkomst är
också sådant som framförts till föreningen.
Parkförvaltningen började för några år sedan med en satsning på att
upprusta en park i taget till s.k. ”framtidsparker”, och man har genomfört
det med ett par parker i de östra delarna av Lund. Föreningen har haft en
förhoppning att Folkparken snart skall stå på tur att få bli Lunds nästa
”framtidspark”. Så har ännu inte skett.
Det skall dock sägas att Karl-Oscar Seth har varit positiv och överens med
oss, att det kan vara dags för en upprustning och satsning på Folkparken.
Han är av den meningen att man då bör ta ett helhetsgrepp på hela parken.
När det nu skall bli ett nytt folkbibliotek i Folkparken kan det bli angeläget
med en sådan upprustning, då ett väsentligt större antal personer kommer
att befinna sig och röra sig i parken framöver, till och från biblioteket.
Vi tänker då speciellt på den ojämna och till viss del hala stenbeläggningen,
på gångstigarna fram till själva byggnaden. Dessa gångar är inte särskilt väl
anpassade för äldre och funktionsnedsatta personer. Här måste det absolut
till en förändring, för att få en rimlig framkomlighet till det nya biblioteket.
Föreningen Folkparkens framtid vill att tekniska nämnden nu tar sig an
denna uppmaning och anslår medel till en satsning och upprustning av
Folkparken, för att bli Lunds nästa framtidspark inom en snar framtid.
Vi i föreningen Folkparkens framtid är gärna behjälpliga med att bistå och
diskutera med parkförvaltningen, av genomförandet av en sådan satsning.
Lund 12:e mars 2020
Lennart Jonson ordf.
Kent Nilsson sekr.
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