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GRUNDKARTAN 'T ILLHORANDE 

BETECKNINGAR 
fastighetsgräns 
områdesgröns 
bestömmelsegröns 
gräns för administrativt bik:lod 
annan gräns tomt 

lZJ E3 byggnad 

~ industribyggnad 
GJ tronsformotorbyggno_d 

staket 
häck 

-----C---- högspänningsledning 
~ - telekabel 

- >-o avloppsledning 
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..-!.!...._. höjdklJl"'VO 
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5 t od5plonebe.leckningor 

+00,o 

GrC/n5 beidge.n J 177 ulonrör r~~1~;1 

Före!!llo_ge.n 0177r&dc-~gröno 
0177r å de~grcJn 5 a v 5edd att utgå 
lJ~lärnrnel5egrän:, 
t:Je:,/ä/'77fl7el5egn::in5 ov.!Jedd all utgå 

Allrnctn plof5 gala, park 
DrnrOde ror bo-,/c;d!.Yonda/TJ&/ 
5pecia/ornr&de rör Folkpar.l::~;cindornå/ 
5pe.c;io lornråde /ör frof""ikdndarnOI 
Mark ~orn icke rår bebygga~ 
Mark rör akär;-nfok od_yl. 

13yggnodo~tl 
Mark tlllgånghg rör a ll 1"77dn gång-'?ch 
Anlol våningar cyke/lra/7.t, /unn, 

eJ_yggnad~h~/cl 
r'rocenflo/ 
Förbud mo/ in-och ulrorf-, /o~ning e ller 

los-~n,ng 
FOresla5en goluhq;d 

ÅNDRING AV STADSPLANEN FDR 
FOLKETS PARK MM 

5 ou_gush 1973 
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LitNSSTYRF.LSEhl 
Malmöhus län 
Planeri11g,cvdelnin9en 
Plano:lhcten 

Postodrou 
Fad. 
201 10 MALMÖ 1 

l3ESLUT 

1974-01-21 

. .. 

.fnilkets Park mm 

11,oa2-E:150-73 

Sökande l3yggna.dcn~~nden 1 Lund 
l3yecnä.stcrcg;::.ta.o 4 
222 37 LUirJJ 

I ' 

B /06_6 

.· 
Förslag till 1!.ndring .:.,• sta.dsplanen för kvarteret Folkets 
Pc.,,.k n m t Ln.."'1.dt1 t~iiort och l:0m.:m.u1 
( 1 bi.laca.) 

L!i.nssty-L'elson fa.stställor med otöd a.v 26 § byg~e.d::ilag-en ett 
r..v by1ssnadrmiimndon i Lundo ko1!!::lu."l. 1973-10-24 anta~et i'örsl::ig 
till il.,drin.; av sta.dsplanen för kvarteret Foll:ets Park m m 
1 Lund.· 

Försla.1sot h.?.r a.nGi'.•i to pi en av sta.dsbyggnadsdir.el:tör Ilortil 
Hjort och 0 ta.dcplr.netekniker Lars-Göra.."l Uict:t 1973-08-06 
upp:i.'ättad kar.ta raed· tillhörande pla..,ibest'iu:::ielscr av den 1:,
delce härvid fog~dc bilaga (6150-73) utvisar, 

I handlä5gnin6en av detta ärende har förut::im undertecknade 
lämmrki tckt cch by-i•c.dirckti>r (föredragande) del ta.gi t l:i!".s
a.sseooorn In.;va.r Borc,Dtrfä:, tf bit:.:- övo::-lii.ntt1ätaran :öö::.-jo 
Lin:lqviot och byd.direktören Erik lliol:lasson. 

Klagan llvor be:ilutet fär inte föras. 

_Q ()r-,.,1 (. ·t,'· . 
~t-U-'-' '1 '
Ro ber t Syk· 

Kopia till 

etatena planverk 
vägförvaltnintien 

Erik E'kl=.d 

kom:nrmfull~äktige 
fastighetaregiatermyndigheten i Lund 
planonhoten 
juridiska enheten 

. la.ntmäteri~nheten 
naturvarde enheten 
för a.rkiv;;ri~,. 
akten 

Plcnerini)1bnsliot Lantmäterienheten 
iönjögatan 26 A 
lelafon 040/146000 

KOPIANS lll<HET MED 
ORIGINALET BESTYR:a:S; 

1 Ex officio, 

/fcz~~(-EET;;l i 
Sti Pålsso 

fL1r1-.orsenhelen 

Stodt Hcmburgsg. 1 
lelolon 040/JHC 00 

Juridi1ko enheten 
i'lonenhefe:, 
Ragionolekonomisko enheten 
Noturvdrdsonhoten 
löujölorgel 1 /stads~ngsnj~rskonto~st NR 354 
l•lel>n 040/14 6000 
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LÄNSSTYRELSEN 
Malmöhus län 

Ploncringsovdelningen 
Planenheten 

Postodr•u 
facl 
201 10 MALMÖ 1 

Folkets Park mm 

llilagB, ( 6150-7~) 
. 1 (2) 

. .. 
STADSPLAHEJ3:0:STÄl·!NELSER 

1 § 
PLAHOlW.DETS AllVÄliDHil,G. 

Byggnaö.sv.:vartor 

omr.,,de betecknat med: 

l! får användo.a endast för boetadsändamål, 

S_pcc io.l 01:1·r/\c1.en 

Område betecknat mad: 

.!.!! får användas endast för folkpa.rksändan:ål och därmed o~
hörigt ä.ndar.iål, 

!!!l får användas endast för motortrafikändamål, 

2 § 
MARK SOM IHTE ELLER I EllDAST HINDRE OHFATTHil!G P,lli B.ElnYCGAS 

Inom område betecknat med: 

,l!unktpricknin:, får mrk inte bebygi;as, 

koronrickni!!,! får mark bebygsae endast med okä=tak eller 
på s~d=t oätt som för anläg.;nincen prövas lämpligt, 

:5 § 
SÄRSKILD.Il, FÖRESKRIPTER ANGÅEllDE OHRÅDEU FÖR ALLMÄU TRAFIK 

Inom område be:teok."H?.t med: 

z1 får inte vidtagas anordningar som hindrar anlägi;andet av 
tunnel för allmän gång- och oykeltra.i'ik, 

4§ 
BYGGNADSSÄTT 

Inom område betecknat ~ed1 

! skall huvudbyggnader uppföras fristående, 

5 § 
BEBYGGELSEYTA 

Inom område beteokna.t med1 

Planeringskansliet 
Juridiska cmhcfen 
Planenheten 
Regionalokonomis~.a enheten 

-Noturv6tdsenhoten 
Rönjölorget 1 

Lonlmöterienheton 
Rönjögalan 26 A 

Telolon 040/1460 00 

Försvorsenhoten 
Stodt Homburg,g. 1 
Telefon 040)14 6000 

/Stadsingenjörskontoret 

NR 3511 
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LANSSTYRELSEN 
Malm6hus län 

Planorir.rrcavd 
Planenheten 

. .. 

Folkets Park rn m 

lli~aga ( 6150-73) 
2 

Jll-ffro. i ci2:'..'..21-f!lr bygcnade areal utgöra högst e.S. m§.nga 
procent av tomts a.roal eom siffran anzer. 

6 § . . 
v!ial!GSAl~T!L 

. Inom område botockn4t meds 

Rome:rn!". 11~9: fär byggnad uppf!Sras mod hBent clo-t Mtal ~
nini;ar som eii"iran angor • 

7 § 
BYGGHADS IIÖJD 

Inom o::iråde betooknat mod, 
~ 

Jd.ffrn i ro11b f8.r bygi:rna,d uppföras till h!iGBt den h!Sjd i - · 
ter som siffran W1Ger. 

8 § 
UTFARTSFÖIUlU!l 

övor med onl:la. tvål.rotrock betecknad gräno rar anordningar 
f!Sr in- och utfarter, laotning och lossning oj utföras. 

KOPIANSLllCHET MED 
OF:IGINALET ;i3i::STYRKES; 

. } 

· : Ex f,ff icio, 

c[~tc_ t1:f 61 r;, -
. StiuPålsson 

zz 

NR 354 
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Tillhor länsstyrelsens i ilalmöh.;: län beslu\ 
~ :7 t/ -c I - ....:2 I y~kfi7:--~::~·L Ct._l_) ln~. -

Folkets Par,k m rn 
. tlllaga 1 

I I 1 
g r1 nv. 1973 

Län5st yrclscu, .j,1.tlmö· 

Ändring av stadsplanen fö 
kvarteret Folkets Park m 
i Lund 

h---
Antal bil. 

Tillhör byggnadsnämndens 
i Lund beslut den 24 
oktobe~ 1973, I 286, betygar 
Ex officio: 

c:luit-Ltttc · 
Stig Pålsson 

I' 

u 

BESKRIVNING j 

Ah~biL .... ~=> _______ ~ 
I UJt ID p. 'I . fjg A ....... .. ./19 .... " 

/ C ·'- " I k b /0 ·-/:--'! n ...... ·--'~- .~ .... 4: 

Planområdet är beläget i Lunds västra del inom stads
delsområdet Papegojelyckan. 
Förslaget'begränsas i norr av ett större område för 
handelsträdgårdsändamål, i öster av äldre villabe
byggelse, i. söder av Trollebergsvägen samt i västar 
~v icke planlagd mark. 

Pär pland~rådet gäller stadsplan fastställd av läns
styrelsen den 1 oktober 1960, den 25 oktober 1961 
samt den 9 mars 1962. 

I den för kvarteret Folkets Park gällande planen mc.0:
gives intensiv bostadsbebyggelse i 7 respektive 3 

--våningars höjd. Denna plan har emellertid ej till 
någon del blivit realiserad och avsikten är att bi
behålla kvarteret som folkpark och helt förnya be-

·byggelsen inom detsamma. 
Förslag till ny bebyggelse har upprättats av arkitekt 
SAR Bengt Edman och innebär i korthet att en större 
trekantig byggnadskropp, inrymmande en större och .en 
mindre dansyta, förlägges till folkparkens norra det 
och i direkt anslutning till danslokalerna finns §van 
en~re-, omklädnings- och ekonomiutrymmen. Tillfart 
för servicetrafiken sker från Falkvägen. Entregångar 
under skärmtak leder in mot stora dansrotundan från 
öster och väster. Vissa mötes- och fritidslokaler 
samt en dagcentral för pensionärer koncentreras till 
kvarterets östra del medan det i övrigt lämnas i 
princip obebyggt. 
Trädbeståndet inom området har inventerats och stfu-s.t= 
hänsyn har därefter tagits vid inplaceringen av ny~ 
byggnader. Kvartereti avskärning i söder påverkar inte 
den avskärmande vegetationen inom.folkparken. Ängen 
norr om nuvarande dansrotundan f6reslås utläggas tilL 
park. 

/Stadsingenjörskont6ret NR 35ft . 
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KOPIANS LIKAET MED 
' 'OF:IGINALET 91:STYRiG:S; 

</_
1
Ex,_ ~ffr,io: . vtn'tt: l L> 'lA. 

St igf\På lsson 
. . I ! 

~ . 

·' 

Folkets Park mm 
·-·.· .. , .. , . 

. , . 
} ... '. ...... :'. 2 

Anläggningen kommer att nås från det gångstråk som 
från stadens centrum skall leda ut genom Papegoje
lyckan, passera intill folkparkens norra del och 
fortsätta vidare ut mot Värpinge . 
Under Trollebergsvägen föreslås en tunnel med direkt 
anslutning till folkparken. 
Bussförbindelse ansluter vid Trollebergsvägen och 
efter utbyggnad av "Papegojelyckan" vid Falkvägen. 
Parkering för folkparken, ca 390 bilplatser, kommer 
att anläggas utom planområdet, väster om kvarteret 
Grinden. Ytterligare 110 platser kan efter dispens 
och planändring anordnas under högspänningsledningen. 

Kvarteren Kyrkoledshusen och Grinden har beskurits 
avsevärt i söder för att möjliggöra alternativa 
lösni~gar av korset Trollebergsvägen - Yttre Ring
vägen och därmed bevara flexibiliteten för Värpinges 
disponering. 
Rinnebäcksvägen utformas som återvändsgata medan 
Kyrkoled ansluter i dess södra del . 

Bullerutredning för Trollebergsvägen i aktuellt av
snitt visar följande: 

Vägen: Sekundärled, 50 km/tim (- 2 db(AJJ 

Trafikmängder: Skiss till generalplan, prognos år 
1985 - 4 500 b/d; år 2000 - 15 000 b/d. SSK prognos 
1985 visar på Trollebergsvägen + Fjelievägen 26 000 
b/d. För bullerberäkning räknas 12 - 14 000 b/d 
(+ 1 db(AJ). 

Snitt och medelnivåer: 

A/ Vid fastigheten Kyrkoledshusen 12. 
Avstånd mittlinje 25 m. Hus, plan mark ö k fönster 
i bottenvåning 2,5 m över mark. Väg; plan mark, 
vägbana i marknivå. 

Medelbullernivåer: 

1/ Dag 39 db(AJ 

Natt 30 db(AJ 

Utom-
hus 63 db(Al 

3/ med 2,0 m vall - Dag 34 db(AJ 

·-
·-

Natt 25 db(AJ 

Utom-
hus 55 db(A} 

B/ Vid stg 1656. Avstånd mittlinje 30 m. 
Se fall A. 

· C/ Vid stg 1033. Avstånd mittlinje 25 m. 
Se fall A. 

Rekommendation. Vid nybyggnad av Trollebergsvägen i 
illustrerat nordligt läge bör skä~m av 2,0 m minsta 
höjd anordnas omedelbart invid vägen. 

lund den 6 augusti 1973 i C"'. 

< q~ \, l~!\l_-.'.Zf 
· ~-e~~'oi1 

1, .. ~-':t-;:..U l.{)I\~.. i ~ v..(j;'.A 

Lars- äran Rickt 
-~-~- ~tArl~hvaon~rl~rli~0ktX~ ' i:::.t::.rlcnl ;:::ino'rc..okni kcT" 1.1rl ~Qr. 
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