Hej!
Jag heter Kent Nilsson och är sekreterare i föreningen Folkparkens framtid.
Från början skall sägas att föreningen är väldigt nöjda med de satsningar som gjorts på
Edmanska huset hittills, och inte minst med den satsning med ombyggnad för bibliotek som
pågår just för tillfället. Vår önskan och ambition är att denna satsning skall följas upp med
en upprustning av utemiljön i parken också. En viss upprensning av buskage har dock skett
i höst.
Den 12:e mars i år skrev vi en skrivelse till tekniska nämnden, med en anmodan om en
sådan upprustning. Jag bifogar denna skrivelse till er här igen.
Efter att jag haft telefonkontakt med stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth den 6/11, så
förstår vi att denna skrivelse inte lett till något resultat, och att någon större satsning för
Folkparken inte planeras för tillfället. "Karl-Oscar håller med om att en satsning på
Folkparken kan vara angelägen, men då skall man ta ett helhetsgrepp och inte lite smått här
och där. Beskedet från Karl-Oscar var tydligt, att om en sådan satsning skall komma till
stånd krävs ett politiskt initiativ.” Vi kan tycka att resonemanget är logiskt och riktigt.
Vad vi dock tycker är märkligt är att det inte finns planer på att åtgärda de gångar i parken
som leder fram till det nya bibliotek som nu färdigställs. Idag är dessa belagda med hala
gatstenar som är ytterst ojämna och med håligheter. Absolut inte ett lämpligt underlag för
äldre och funktionsnedsatta att ta sig fram på till det nya biblioteket. Jag citerar från vår
skrivelse den 12:e mars.
"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.”
Belysningen i parken är tyvärr också undermålig, även om en viss förbättring av denna har
skett på senare tid.
Det skall också påpekas att tekniska nämnden enhälligt har beslutat om placering av ett
utegym på väster, och då lämpligtvis i Folkparken.
Det ligger väl i linje med den satsning och upprustning av Folkparken som vi så länge
efterfrågat. Folkparken har blivit en mer välbesökt och uppskattad park på väster, då inte
minst på grund av en ökande inflyttning av barnfamiljer. Vi ser fram emot en snabb
reaktion och handling i detta angelägna ärende, och bistår gärna med råd och kunskap.
PS: Martin vill du vänligen vidarebefordra (informera) projektledaren för ombyggnaden,
som jag inte vet namnet på om detta mail?
Med vänliga hälsningar
Kent Nilsson
Folkparkens framtid

