Mailsvar från Christian Gehrmann ordf. Kultur- och Fritidsnämnden 2020-11-11
Hej Kent!
Tack för att du skickade denna inf. också till mig. Vi på KoF öppnar som sagt snart biblioteket
i Folkparken. Folkparken har vidare blivit en mycket viktig lokal för Kulturskolan. Det finns
som jag ser det stor potential i detta område även om föreställningar och liknande just nu av
förklarliga skäl ej kan genomföras. De saker du tar upp ligger främst på tekniska nämnden
och inte kultur- och fritid men jag kommer att ta upp frågan med våra politiska kolleger i
tekniska nämnden. Det borde som jag ser det finnas en långsiktig plan på hur vi vill utveckla
området framöver men det behöver vi givetvis då politisk enighet kring.
Mvh
Christian Gehrmann (FNL)
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Mailsvar från Folkparkens framtid 2020-11-11
Hej!
Tack för svar.
Vi är på det klara med hur och vem som ansvarar för de olika delarna i Folkparken.
Servicenämnden (Lundafastigheter) ansvarar för huset, Tekniska nämnden (Parkförvaltningen)
ansvarar för parken och Kultur- o fritidsnämnden är hyrestagare (brukare) av huset. Vi vet att
lundafastigheter och parkförvaltningen har lite olika uppfattningar om var gränsen skall gå mellan
deras ansvarsområden, att parkförvaltningen gärna vill hänföra rabatterna närmast huset till
lundafastigheter. Vet inte varför det har blivit så, men länsstyrelsen kan ha bidragit till denna
osäkerhet i samband med prövningen av byggnadsminnesförklaringen.
"Ett fint hus som inte blir tillgängligt på en dåligt skött tomt, eller ett dåligt skött hus på en fin tomt,
båda är lika fel tycker vi."
Nu handlar det om framkomligheten och säkerheten på gångarna fram till det nya biblioteket. En
lösning kan vara att reparera de värsta håligheterna på gångarna, eller så gör man en lite större
insats och lägger om dem helt.
Det skulle kunna vara så att alla tre nämnderna har ett stort och gediget intresse av att
framkomligheten och entrén till det nya biblioteket blir så bra och säker som möjligt, att man kan
tänka sig att alla tre nämnderna går samman och delar på kostnaden. Kan detta vara en
framkomlig väg?
Vi är glada att kommunen vill ta tillvara och använda de tillgångar och resurser som man har, så
som man är på väg att göra med just Folkparken.
Med vänliga hälsningar
Kent Nilsson
Folkparkens framtid

