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Julbelysning i lekparker
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att stadsdelen gör en prioritering för
trevlig belysning, typ julbelysning utomhus, och skapar lite
mysigare lekparker. Exempelvis ljusslingor i träd och kring små
lekhus, samt under de tak som finns på rastplatser/bord och bänkar.
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med
trafikkontoret i frågor som rör offentlig belysning. Trafikkontoret
ansvarar för belysning på gator, torg och parkvägar och
stadsdelsförvaltningen har ansvaret för belysningsmaster i de större
lekparker där ordinarie parkvägsbelysning inte räcker till.
Under 2021 kommer förvaltningarna gemensamt besöka ett antal
parker där vi fått in synpunkter om dålig belysning för att se vad vi
kan göra. I de flesta fall går det bra att komplettera med
parkvägsbelysning samt gallra växtlighet för att erhålla en
förbättring.
Förslaget med julbelysning i träd och på utrustning är tyvärr inte
genomförbart då det är stor risk för skada på växtligheten samt ur
ett elsäkerhetsperspektiv. Elinstallationer på en lekplats kan bli
potentiellt farliga då offentlig miljö ofta slits på ett helt annat sätt än
privata fastigheter.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2020-12-17 anmäldes ett
medborgarförslag om julbelysning i parker.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-01-28.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att stadsdelen gör en prioritering för
trevlig belysning, typ julbelysning utomhus, och skapar lite
mysigare lekparker. Exempelvis ljusslingor i träd och kring små
lekhus, samt under de tak som finns på rastplatser/bord och bänkar.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med
trafikkontoret i frågor som rör offentlig belysning. Trafikkontoret
ansvarar för belysning på gator, torg och parkvägar och
stadsdelsförvaltningen har ansvaret för belysningsmaster i de större
lekparker där ordinarie parkvägsbelysning inte räcker till.
Under 2021 kommer förvaltningarna gemensamt besöka ett antal
parker där vi fått in synpunkter om dålig belysning för att se vad vi
tillsammans kan åstadkomma. I de flesta fall går det bra att
komplettera med parkvägsbelysning samt gallra växtlighet för att
erhålla en förbättring.
Förslaget med julbelysning i träd och på utrustning är tyvärr inte
genomförbart då det är stor risk för skada på växtligheten samt ur
ett elsäkerhetsperspektiv. Elinstallationer på en lekplats kan bli
potentiellt farliga då offentlig miljö ofta slits och vandaliseras på ett
helt annat sätt än privata fastigheter.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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