
Ingmar Wallén (längst till vänster) och Matte Lagerwall (längst till 
höger) från The Boppers överräcker priset, skapat av Ernst Billgren, till 
Marie Andersson och Hans Sohlström, styrelseledamöter i Nävekvarns 
folkets park. Den 7 juli ses de igen, när The Boppers spelar i folkparken. 
Foto: Micael Engström 

Nävekvarns folkpark hyllas som en av Sveriges bästa 
Under torsdagen utsågs Nävekvarn folkets park till en av Sveriges bästa 
folkparker, i samband med en nationell parkkongress i Globen. – Man 
blir ju såklart glatt överraskad, säger Hans Sohlström, styrelseledamot i 
Nävekvarn folkets park. 
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Det var bokningsbolaget Folkparkernas Programbolag som under 
torsdagen delade ut priser till flera folkparker i Sverige, som man 
genom åren samarbetat med. 
Nio folkparker har valts ut, varav Nävekvarn folkets park är en. Priset, 
förutom äran, var en statyett skapad av konstnären Ernst Billgren. 
– Det är jätteroligt att det man gör uppskattas. Hela parken drivs ju av 
ideella krafter, vilket har varit väldigt viktig. Annars skulle nog inte 
parken orkat med att överleva, säger Hans Sohlström, styrelseledamot i 
Nävekvarn folkets park. 
Han fortsätter: 
– Det som krävs är kunnigt folk, inom olika områden. Vi som sitter i 
styrelsen är kunniga inom det mesta som berör byggnader. Vi målar och 
sköter underhållet rent praktiskt. Det blir en del byggnader att ta hand 
om, som är tämligen gamla. Parken har ju funnits i 80 år. 

Juryns motivering 
"Alla folkparker och festplatser arbetar utifrån sina egna 
förutsättningar. Det ser inte i dag som det gjorde på 1950-talet eller 
1980-talet, nöjeskonkurrensen är betydligt tuffare nu än förr. Bland 
landets folkparker vill vi särskilt framhålla Nävekvarn folkets park, som 
under många år arbetat med att boka in och regelbundet skapat ett 
sommarprogram, som vid valda tillfällen lockar såväl gammal som ung. 
Personalen och föreståndaren gör en kulturgärning som är ovanligt 
berömvärd. Därför vill vi i dag överräcka ett hederspris, en statyett 
utförd av konstnären Ernst Billgren."  
Han lyfter även fram hjälpsamheten från lokalinvånarna i bygden, som 
spelat en viktig roll under årens lopp. 
– Vi har fått mycket hjälp när vi har haft våra arrangemang. När Brolle 
och Boppers är här så krävs det att man sysselsätter 40-45 personer. 
Det är caféförsäljning, biljettförsäljning, hela serveringsdelen, allt som 
tillhör en folkpark. Så vi är väldigt tacksamma över den hjälp vi får från 
bygden. 



Vad var första reaktionen när ni fick reda på att ni tilldelats det här 
priset? 
– Man blir ju såklart glatt överraskad, att man får ett kvitto på att man 
klarar av saker och ting 
Juryn bestod av Folkparkernas programbolag tillsammans med The 
Boppers och turnéproducenten Act 4 you. Det är första gången som 
priset delas ut. 
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