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Svar på skrivelse om belysning i
Pontonjärparkens övre del.

Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har i oktober 2012 mottagit en skrivelse från
Charlotta Schenholm (FP). I sin skrivelse framhåller hon att den tidigare utförda
upprustningen av parken varit uppskattad men att det fanns synpunkter på att
belysningen i parkens övre del togs bort. Folkpartiet vill därför att förvaltningen
ser över möjligheten att återta belysningen i parken så att parkens alla delar känns
trygga även under dygnets mörka timmar.
I samband med att parken rustades upp förstärktes belysningen i parkens nedre del
i syftet att öka tryggheten utmed de stråk där människor i huvudsak rör sig.
Belysningen i parkens övre del togs bort och enligt programmet ska topplatsen
vara obelyst så att den vackra utsikten mot Riddarfjärden och Västerbron kan
upplevas fullt ut. Under upprustningsarbetet inkom synpunkter mot borttagandet
av belysningen samt de röjningsarbeten som utfördes bl.a. för att förbättra
tryggheten i parken. Sedan parken färdigställdes har dock kritiken lagt sig och
inkomna synpunkter har istället varit positiva. Förvaltningen bedömer därför att
belysningen inte behöver återtas i den övre delen av parken.
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Bakgrund
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har i oktober 2012 mottagit en skrivelse från
Charlotta Schenholm (FP) om att se över möjligheten att återinföra belysningen i
Pontonjärparkens övre del. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 25
oktober att skrivelsen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Folkpartiet vill att förvaltningen ”ser över möjligheten att förbättra belysningen i
parken så att alla delar i parken känns trygga att besöka även på kvällar och helger
under den mörka årstiden”. I skrivelsen poängteras att den tidigare utförda
upprustningen av parken varit uppskattad men att det fanns på att belysningen togs
bort i parkens övre del i samband med upprustningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsmål skall medborgare, besökare och företag
uppleva att stadsdelens parker och grönområden är välskötta, attraktiva och
tillgängliga samt att Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde.
I samband med parkupprustningen förstärktes belysningen i parkens nedre del i
syftet att öka tryggheten utmed de stråk där människor i huvudsak rör sig.
Belysningen i parkens övre del togs bort och enligt programmet ska topplatsen
vara obelyst så att den vackra utsikten mot Riddarfjärden och Västerbron kan
upplevas fullt ut. Parkens övre del är mindre tillgänglig än den nedre och här finns
ingen målpunkt förutom utsiktsplatsen på toppen. Topografin tillsammans med de
stora och omtyckta syrénbuskagen medför att parkens övre del kommer att vara
svår att överblicka även om belysningen återförs. Förvaltningen befarar att man då
istället kan skapa en falsk trygghet utan att parken för den skull blir säkrare att
vistas i.
Under upprustningsarbetet inkom kritiska synpunkter mot borttagandet av
belysningen och mot de röjningsarbeten som utfördes för att synliggöra bergssidan
och för att förbättra tryggheten i parken. Sedan parken färdigställts har dock
kritiken lagt sig och inkomna synpunkter har istället varit positiva. Förvaltningen
bedömer därför att belysningen inte behöver återtas i den övre delen av parken.
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