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Belysning i Kronobergsparken - svar på
medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta upprustningen av
Kronobergsparken enligt pågående plan.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom i november 2012 till Kungsholmens stadsdelsnämnd
med en undran om hur behovet av förbättrad belysning tillgodoses i
upprustningsarbetet av Kronobergsparken. Förslagsställaren föreslår att
basketplanen, hundrastgården och borgen tas med i belysningsåtgärderna.
I programmet för Kronobergsparkens upprustning, som stadsdelsnämnden godkände
vid sitt sammanträde den 15 december 2011, ingår basketplanen och hundrastgården
som punktåtgärder för förbättrad belysning. De kommer att åtgärdas under 2013
tillsammans med sittplatsen strax norr om utomhusgymmet, som också blir belyst i
samband med att den rustas.
Belysning av borgen har inte prioriterats i projektet då den setts som ett lekredskap
som används dagtid. Gällande det eventuella problemet att borgen används som
toalett så menar förvaltningen att belysning av den torde ha en liten inverkan då
belysningen ändå inte röjer den aktivitet som pågår i den. Borgen saknar också de
gestaltningsmässiga kvaliteter som gör den värd att få det fokus som en belysning av
den skulle innebära, låt vara att den är ett omtyckt inslag i parken.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
fortsätta med parkupprustningens belysning enligt pågående plan.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom i november 2012 till Kungsholmens stadsdelsnämnd
med en undran om hur upprustningen av Kronobergsparken tillgodoser behovet av
förbättrad belysning i parken. Samt förslag på platser där belysningen behöver
förbättras. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 december 2012
att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren har uppmärksammat att programmet för Kronobergsparkens
upprustning anger att belysningen ska förbättras men att inga åtgärder ännu
utförts. Han föreslår basketplanen, hundrastgården och borgen vid parkleken som
lämpliga objekt för åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen för norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att Kronobergsparken har en god
belysning i enlighet med nämndens verksamhetsmål att ”medborgare, besökare
och företag upplever att parker och grönområden är välskötta, attraktiva och
tillgängliga samt att Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde”.
I programmet för Kronobergsparkens upprustning, som stadsdelsnämnden godkände
vid sitt sammanträde den 15 december 2011, ingår basketplanen och hundrastgården
som punktåtgärder för förbättrad belysning. De kommer att åtgärdas under 2013
tillsammans med sittplatsen strax norr om utomhusgymmet, som i samband med att
den rustas även blir belyst. Vidare åtgärder under 2013 är att ”småbarnslekens” staket
byts ut, sittplatsen på parkens topp färdigställs och gångvägar i dåligt skick rustas.
Belysning av borgen har inte prioriterats i projektet då den setts som ett lekredskap
som används dagtid. Gällande det eventuella problemet att borgen används som
toalett så menar förvaltningen att belysning av den torde ha en liten inverkan då
belysningen ändå inte röjer den aktivitet som pågår i den. Borgen saknar också de
gestaltningsmässiga kvaliteter som gör den värd att få det fokus som en belysning av
den skulle innebära, låt vara att den är ett omtyckt inslag i parken.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
fortsätta med parkupprustningens belysning enligt pågående plan.
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