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Medborgarförslag gällande förbättring av
parkmiljö i form av nattbelysning vid
Drakenbergsparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
förbättring av parkmiljö i form av nattbelysning vid
Drakenbergsparken.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att göra den aktuella delen av Drakenbergsparken trivsammare
och mer användbar även under dygnets mörka timmar.
I området som berörs av medborgarförslaget finns ordinarie
parkbelysning, vilken tänds vid skymning och släcks vid gryning,
men också belysning vid bollplanen som släcks klockan 22:00 för
att inte störa intilliggande bostäder. Stadsdelsnämnden ansvarar för
belysningen vid bollplanen och den övriga parkbelysningen
ansvarar trafiknämnden för.
Förvaltningen har fått in flera synpunkter som gäller belysningen i
den del av parken där lekplatsen ligger. Förvaltningen planerar
därför att tillsammans med trafikkontoret göra ett besök på platsen
under året för att undersöka behovet av att utveckla belysningen i
det aktuella området.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
förbättring av parkmiljön i form av nattbelysning vid
Drakenbergsparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 28 januari 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 12 april 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
Medborgarförslaget innehåller förslag till förbättring av parkmiljön
i Drakenbergsparken med avseende på belysning. I förslaget anges
att endast bollplanen i parken har belysning som möjliggör
kvällsaktiviteter.
I medborgarförslaget beskrivs att området där de allra minsta
barnen leker är mörkt och att området sannolikt skulle vara mer
välbesökt om det vore bättre upplyst. I förslaget anges vidare att
även området vid skateboardytan, i anslutning till bollplanen, är
mörkt kvällstid och därför också behöver bättre belysning.
Enligt förslagsställaren bör en utveckling av belysningen
genomföras i området så att fler barnfamiljer kan vistas i
Drakenbergsparken under en större del av dygnet än idag.
Förslagsställaren anför avslutningsvis att en satsning på
utomhusmiljön för barn är en investering för framtiden.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar
till att göra den aktuella delen av Drakenbergsparken trivsammare
och mer användbar även under dygnets mörka timmar.
Vid kontakt med förslagsställaren har det framkommit att det inte
bara är vid småbarnleken och i området vid skateboardytan som det
upplevs vara mörkt, utan även i andra delar av lekplatsen.
I området som berörs av medborgarförslaget finns ordinarie
parkbelysning, vilken tänds vid skymning och släcks vid gryning,
men också belysning vid bollplanen som släcks klockan 22:00 för
att inte störa intilliggande bostäder. Stadsdelsnämnden ansvarar för
belysningen vid bollplanen och den övriga parkbelysningen
ansvarar trafiknämnden för.
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Förvaltningen har fått in flera synpunkter som gäller belysningen i
den del av parken där lekplatsen ligger. Förvaltningen planerar
därför att tillsammans med trafikkontoret göra ett besök på platsen
under året för att undersöka behovet av att utveckla belysningen i
det aktuella området.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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