Verksamhetsår Folkparkens framtid 2019-2020

Verksamhetsåret i Folkparkens framtid
fr.o.m. 2019-04-23 t.o.m. 2020-04-21

Föreningens styrelse under året:
Christer Andersson (kassör), Lennart Jonson (ordf.), Marita Linné, Håkan
Fex, Ann-Marie Nilsson, Kent Nilsson (sekr.), Johan Nilsson, Hans Olsson.
§1. 2019-04-23: Årsmöte avhölls på Västers Bibliotek
Justerat protokoll finns på hemsidan: www.folkparkenilund.se
§2. 2019-04-23: Remissvar angående byggnadsminnesmärkning av
Folkparken och Edmanska huset, skickades in till Länsstyrelsen i
Skåne 2019-04-23.
§3. 2019-04-30: Valborgsfirande avhölls i Folkparken
Arrangör: Folkparkens framtid.
Vårtalare: Annika Eklund, kulturchef Lunds kommun.
§4. 2019-05-17: Kulturskolans dag i Folkparken Officiell invigning av nyrenoverade Edmanska huset.
Kulturskolan visar upp sig och inviger därmed den renoverade och
färdigställda Rotundan till en toppmodern konsertsal med plats för upp till
500 åskådarplatser. Ett elektroniskt akustiksystem med upp till 100 st.
högtalare gör så att konsertsalen får en ökad ljudvolym.
§5. 2019-05-18: Inofficiell invigning av Edmanska huset.
Uppvisning av den nyrenoverade Rotundan och av de nya
danspaviljongerna av kulturchef Annika Eklund.
§6. 2019-06-15/16 Medeltidsdagar i Folkparken.
Arrangör: Medeltidsföreningen.
§7. 2019-06-23/30 Nordiska ungdomsorkestern ger konserter.
§8. 2019-08-15 Kultur- o fritidsförvaltningen uppmanas att utreda
flytt av Västers bibliotek till Folkparken,
på uppdrag av kultur- o fritidsnämndens ordförande Gunnar Brådvik (L).
§9. 2019-08-24 Västerdagen arrangeras i Folkparken av Värpinge IF.
Föreningen Folkparkens framtid deltar med informationsbord.
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§10. 2019-10-24 Lunds Ungdomsorkester (LUO) firar 50-års jubileum,
med galakonsert och medverkande TenoreAmore, i Rotundan.
§11. 2019-10-25 Kultur- o fritidsförvaltningens utredning angående
flytt av biblioteket till Folkparken är klar.
§12. 2019-11-14 Kultur- o fritidsnämnden tog enhälligt beslut om att
flytta Västers bibliotek till Folkparken hösten 2020,
enligt kultur- o fritidsförvaltningens utredning (2019-10-25).
§13. 2019-11-24 Pianokonsert med solist Julia Isaksson och Lunds
stadsorkester.
§14. 2019-11-25 Två Lundaförslag inlämnade gällande Folkparken.
Förslag 1: Motions och elljusspår i Folkparken.
Inlämnat av Kent Nilsson Folkparkens framtid.
Förslag 2: Utegym på Väster (Folkparken).
Inlämnat av Lina Lundgren VästerGympa.
§15. 2019-12-18 Länsstyrelsen avslog ansökan om byggnadsminnesförklaring av Folkparken.
Kommunen ålades ”anmälningsplikt” istället. Kommunen har överklagat
”anmälningsplikten” till förvaltningsrätten.
§16. 2019-12-19 Folkparkens framtid skickar mail till
kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg,
angående avslaget av byggnadsminnesförklaringen av Folkparken.
§17. 2019-12-24 Traditionsenlig jul-inblåsning av hemvärnets
musikkår.
§18. 2020-02-18 Fällning av två Gudaträd i Folkparken,
på grund av ett EU-direktiv angående utrotning av invasiva arter.
§19. 2020-02-24 Boksoppa och föredrag med stadsträdgårdsmästare KarlOscar Seth på Västers bibliotek.
§20. 2019-02-26 Nya entrédörrar till Rotundan insatta,
samt kulturskolans blåsorkestrar och slagverksensemble ger konsert.
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§21. 2020-03-12 Skrivelse till tekniska nämnden
Angående ett förslag från Folkparkens framtid, om en angelägen
upprustning av Folkparken inför öppnandet av ett bibliotek.
§22. 2020-03-18 Årsmöte Västers Biblioteks Vänförening
Med information om flytten av biblioteket till Folkparken.
§23. 2020-04-21 Folkparkens framtid avhåller årsmöte.
§24. Styrelsemöten har avhållits följande datum. (5 st.).
2019: 23/4, 10/9, 5/11 2020: 14/1, 18/2
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