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Dagordning 2019-06-10

• Välkommen! – Roger Kaliff

• Bakgrund och förutsättning – Doris Aronsson

• Vision och planskiss – arkitekt Maria Rutensköld

• Allaktivitetshuset i Rockneby – Carl Stenström berättar

• Frågor och svar: förutom ovan nämnda finns också föreningsansvariga Kristina Jeppson och Kaja Holmström 
på plats.

• Bildandet av interimsstyrelse – Roger Kaliff

• Sammanfattning - avslut



Uppdrag fanns med i inbjudan till mötet.

”Folkets park 

2005 köpte Kalmar kommun Folkets park i Kalmar. Under ett antal år användes delar av anläggningen till 
Monokroms verksamhet. Nu används Folkets park av föreningar, till loppis med mera. 

Anläggningens huvudbyggnad är i mycket dåligt skick. Kommunen står inför valet att riva byggnaden eller 
rusta upp den. Under de senaste åren har framförallt pensionärsorganisationerna framfört önskemål om 
att få använda Folkets park. Detta beroende på att det idag är brist på föreningslokaler för lite större 
evenemang. Mot den bakgrunden gavs ett uppdrag i förra budgeten att utreda användningen av Folkets 
park. Detta i samråd med pensionärsorganisationerna. 

Förslaget är att Folkets parks huvudbyggnad rustas upp för att kunna bli ett ”Föreningarnas hus”. Här ska 
man kunna ha sina kontor men också kunna genomföra större evenemang och möten. Anläggningen ska 
också vara öppen för andra typer av evenemang såsom loppis och auktioner. Alternativa driftsformer ska 
utredas. Om intresse finns så ställer vi oss positiva till ett föreningsägande och är i det läget beredda att 
föra över investeringspengarna till en sådan lösning. 

Parallellt med detta görs parkområdet i ordning för att kunna fungera som en grannskapspark och grön 
lunga till gagn för alla.”



Möteslokaler

• Kulturkvarteret – multisal, flera större lokaler och många små 
lokaler

• Kalmar teater – teaterlokal och cafélokalen

• Skälby gård – Vita huvudbyggnaden, Röda ladan, Logen 
sommartid.

• Unik - ungdomshuset

• Många sportarenor – Bad- och friskvårdsanläggning och ishall 
skapar nya möjligheter för Sportcenter

• Folkets park 



Folkets Park

Teaterladan

Danspaviljongen

Snuskulan

Vaktmästarbostaden

Serveringspaviljongen



Snuskulan

Renovering 

klart hösten 2018



Teaterladan

Renoveras utvändigt 

under 2019



Vaktmästar-

bostaden

Finns inget planerat 

för tillfället



Serverings-

paviljongen
Den enda av byggnaderna som idag 

är i bruk. 

Byggnaden är i stort behov av 

renovering både utvändigt och 

invändigt. 

Beräknas ske tidigast 2020.



Parkmiljön

Trädinventering gjord.

Ansökan om att ta ner träd 

är inskickad till 

Länsstyrelsen.

Det finns 89 träd totalt  

varav 35 planeras att bytas 

ut.



Danspaviljongen

Dialog med alla pensionärsföreningar fördes 2017

Deras önskemål:

• Närhetsprincipen viktig! 

• Brist på mindre lokaler för 20 – 40 personer.

• Viktigt att det blir en bra renovering / ombyggnad

• PRO Kalmar, SKPF avd 48 och  SPF Seniorerna Kalmar                                                     

som var intresserade att ha danspaviljongen som ett föreningshus.

• Pensionärsrådet: Folkets Park, bra tillgänglighet med bussar och p-platser



Lokalbehov 
PRO Kalmar, SKPF avd 48 och  SPF Seniorerna Kalmar

Tillsammans ca 2730 medlemmar.

–10 danser per år

–24 medlemsmöten

–Styrelsemöten

–Bridge 40 – 50 gånger per år

–Andra aktiviteter upp till 15 – 20 per vecka, 

mindre lokaler



Lokalprogram

• Ett lokalprogram togs fram utifrån de dialoger som förts 

med pensionärsorganisationerna.

Lokalprogram

Lokalprogram Föreningarnas hus Folkets Park.docx


Ekonomi i mycket grova drag

• Kapitalkostnad: 19 milj / 33år = 575 757 kr /år = 47 979 kr 

/ mån. Tillkommer 1,75 % ränta   (48 819 kr)

• Drift:  500 kr / m2.  2000 m2 blir 1 milj /år = 83 333 kr / 

mån.   

• Totalt = 131 313 kr / mån    =  1 575 756 kr / år

• Årshyran idag är 836 152 kr för hela Folkets Park



Vision och Planskiss

• Arkitekt Maria Rutensköld presenterar sitt förslag.



Allaktivitetshuset i Rockneby

• Carl Stenström berättar om huset och vägen tid. 



Avtal 

Underlag för avtal

Avtal organisation/Diskussionspunkter inför avtal.docx


Frågor?



Roger Kaliff

Möjligheten att bilda en interimsstyrelse?



Stadgar Folkets Hus och Parker

• Stadgar

Folkets hus och Parker/Stadgar_andel-medlem.pdf


• Nytt möte den 22 augusti kl. 17.00



Avslut

Tack för ert deltagande och 

engagemang!


