Verksamhetsår 2020-2022

Verksamhetsår i Folkparkens framtid
fr.o.m. 2020-04-21 t.o.m. 2022-09-27
Föreningens styrelse under åren:
Christer Andersson (kassör), Lennart Jonson (ordf.), Marita Linné, Håkan Fex,
Ann-Marie Nilsson, Kent Nilsson (sekr.), Johan Nilsson, Hans Olsson.
§1. 2020-04-21: Uteblivet årsmöte på grund av pandemin.
Senaste årsmötet avhölls den 2019-04-23 på Västers bibliotek.
§2. 2020-04-15: Lundaförslag från VästerGympa nov. 2019.
– Utegym på Väster.
– Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-04-15.
Förslagsställaren önskar ett utegym i Folkparken på Väster. Förvaltningen
föreslår att behovet av utegym i Väster arbetas in i ”plan för lek- och
aktivitetsytor”.
§3. 2020-11-09: Mail angående utemiljön i Folkparken.
Ett mail skickades till tekniska nämnden och kultur- o fritidsnämnden samt till
berörda tjänstemän inom kommunen, angående utemiljön i Folkparken.
Den 6:e november genomförs slutbesiktning av Folkparkens bibliotek.
§4. 2020-12-13: Julhälsning från Folkparkens framtid.
En julhälsning skickades per mail till ledande politiker i kommunstyrelsen,
nämnderna samt till berörda tjänstemän i kommunen.
VästersBiblioteksVänner skickar även ut en julhälsning till sina medlemmar.
Den 13:e december startar spårvagnstrafiken mellan Clemenstorget och ESS.
§5. 2021-06-14: Bibliotek Folkparken öppnar.
Öppet tider: Måndag 10-15, Tisdag 10-17, Onsdag 10-15, Torsdag 10-17
Meröppet alla dagar 7-22
§6. 2021-07-01: Upprustning av pergolan.
Under sommaren tvättades och målades pergolan.
§7. 2021-08-28: Västerdagen är tillbaka i Folkparken.
Västerdagen är tillbaka i augusti månad istället för på våren.
Arrangör: Värpinge IF
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§8. 2021-09-03: Invigning av Bibliotek Folkparken.
Bibliotek Folkparken invigs officiellt mellan kl.14.00-17.00. Kulturskolan bjuder
på underhållning, det blir pyssel, tipspromenad, fika och en hel del annat.
§9. 2021-10-23: Hemvärnets musikkår.
Hemvärnets musikkår håller sin årliga konsert, AT THE PROMS.
§10. 2021-11-17: Presentation av Malena Larsvall.
Titel: Folkparken platsen och huset.
§11. 2021-12-02: Byggnadskonstruktör Tomas Gustavsson håller
föredrag om Folkparken med fokus på arkitektur och teknik.
Titel: Modernism som bejakar hantverk – passerat stadium eller framtid?
§12. 2021-12-14: Julhälsning från Folkparkens framtid.
Ett julkort med en julhälsning skickades per mail till ledande politiker i
kommunstyrelsen, nämnderna samt till berörda tjänstemän i kommunen.
§13. 2021-12-24: Hemvärnets musikkår blåser in julen 2021 i Rotundan.
§14. 2022-02-24: Kriget i Ukraina bryter ut.
§15. 2022-03-30: Västers Biblioteks Vänners årsmöte.
§16. 2022-04-18: Folkparksminnen på Bibliotek Folkparken.
Vi delar med oss av våra Folkparksminnen – antingen egna eller återberättade från
gamla tider. Biblioteket bjuder på kaffe
§17. 2022-04-30: Valborgsfirande i Folkparken.
Musik och vårtal: Thord Håkansson, Kören Östergök, Servering VästerGympa,
Sponsorer: GreenLandscaping, VästersBiblioteksVänner, Kultur- o
fritidsnämnden i Lund.
Arrangör: Föreningen Folkparkens framtid.
§18. 2022-06-11/12: Medeltidsdagar. Arrangör: Medeltidsföreningen i Lund.
§19. 2022-08-27: Västerdagen. Arrangör: Värpinge IF.
§20. 2022-09-16: Tredje etappen renovering av Edmanska huset startar.
Alla fönster och dörrar skall bytas, samt tak o fasad renoveras på biblioteket.
§21. 2022-09-27: Årsmöte i Folkparkens framtid.
§22. Styrelsemöten har avhållits följande datum 2022: 28/3, 11/4, 24/8.
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