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Utvärdering
Nationaldagsfirandet 2013 i
Rålambshovsparken och
Smedsuddsbadet
Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har i enlighet med nämndens
uppdrag anordnat ett folkligt firande i Rålambshovsparken och
Smedsuddsbadet för åttonde året i rad. Syftet är att skapa en lokal
familjär tradition, att ge målgrupper i alla åldrar en positiv
upplevelse och att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken
och Smedsuddsbadet är ett öppet område dit alla besökare ska
känna sig välkomna.
Det är åttonde året arrangemanget genomförs och parken fylldes
med underhållning, upplevelser, aktiviteter, mat, information om
verksamheter och handel. Större delen av Rålambshovsparken
samt Smedsuddsbadet var etablerade med diverse deltagare,
vilket indikerar ett ökat intresse att delta i evenemanget.
Förvaltningen bedömer att antalet besökare ökade med 42% från
föregående år, och besöksantalet för årets arrangemang
uppskattas till ca 70.000 besökare. De utvärderingar vi fått in
säger sig deltagarna vara nöjda och gärna deltar fler gånger.
Förvaltningens uppfattning är att arrangemanget var uppskattat
och lyckat.
Bakgrund
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Kungsholmens stadsdelsnämnd gav våren 2006
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att anordna ett enkelt och
folkligt firande av nationaldagen i Rålambshovsparken. Syftet är
att skapa en lokal tradition, att ge alla åldrar en positiv upplevelse
och att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken och
Smedsuddsbadet är en öppen park där alla besökare ska känna sig
välkomna.
Stadsdelens nationaldagsfirande har nu anordnats för åttonde året
i rad och evenemanget växer sig större för varje år.
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Dagen i helhet och inbjudna deltagare
Stadsdelsförvaltningen har bjudit in Kungsholmens
näringsidkare, intresseorganisationer och artister till deltagande
via brev, hemsida, direktkontakt och i annonser i lokalpressen.
Alla intresserade har kunnat beredas plats och resultatet blev i år
ett brett och spännande utbud av underhållning, utställningar,
information om verksamheter, mat och massor av prova-på
aktiviteter inom idrott, friskvård, hantverk, musik, spel m.m.
Liksom tidigare år stod Kulturskolan för större delen av
innehållet på stora scenen i amfiteatern. Konferencier var Sara
Edwardsson som tyckte att det var ett väldigt roligt uppdrag men
att publiken satt lite för långt borta för att en bra publikkontakt
skulle uppstå.
Precis som år 2012 stod Thomas Gylling och hans DJ:s och
artister för underhållningen i Smedsuddsbadet med Mosquito
Beachparty. I år blev arrangemanget en ännu större succé.
Thomas Gylling var nöjd med samarbetet, scen och
ljudanläggningen samt marknadsföringen som drog mycket
besökare. Dock tyckte han att ljudanläggningen var något i
överkant, vilket även påpekades av boende runt Smedsuddsbadet.
Samarbetet med kyrkorna fortsatte även i år i
Rålambshovsparken med caféservering, hoppborgar, scen med
olika uppträdanden och mässa.
Övriga deltagare som restaurangidkare, handelsföretag,
organisationer m.fl. var väldigt nöjda med dagens insats. Några
hade tyvärr problem med elförsörjning under dagen som dock
gick att lösa. Flera påpekade att arrangemangstiden var för kort.
Dessvärre blev tre av deltagarna bestulna på sina dagskassor i
slutet av dagen. Vissa fick också röriga bud från
uthyrningsfirman om tält och möbler vid uppriggningen.
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I övrigt var deltagarna nöjda med organisationen kring
parkeringsplatserna som var avsedda för dem under dagen.
Deltagare från Barnflickan AB ställde upp med att ta hand om ev.
borttappade barn. Deras plats var utmärkt som uppsamlingsplats
på kartor runt omkring i parken för detta avseende.
Frivilliga funktionärer ställde upp för att hjälpa till med
uppriggning och nedriggning av tält och möbler. Deras hjälp var
exemplarisk och alla tyckte det var en rolig dag att få vara med
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om. Funktionärerna agerade även som hjälp för deltagare
angående placering, satte upp informationsplakat runt
evenemangsområdet, riggade tält, gav information samt delade ut
programblad till besökare med mera.
I de utvärderingar vi fått in uttryckte alla svarande att de var
väldigt nöjda med dagen. Även om smärre missöden uppstått var
det ändå i sin helhet väldigt lyckat, bl.a. tack vare den tydliga
information som gavs under förberedelserna. Alla aktörer deltar
gärna fler gånger.
Egna verksamheter
I parkleken bjöds det på ansiktsmålning, snickeriverkstad, café
och annan lek med inbjudna som Eva Hillerbrant, Vattenmannen
och Speed samt Kronobergs Parkleks allsångsledare Glade
Pricken Piraten.
Eva Hillerbrant höll, som tidigare år, i sin pedagogiska barn- och
familjeflamenco. Både barn och föräldrar deltog, och Eva var
nöjd med resultatet.
Vattenmannen och Speed från SVTs barnkanal besökte parkleken
med sång och dans och de var väldigt populära bland barnen som
flockades kring dem.
Allsången med Glade Pricken Piraten uppskattades mycket av
barn och föräldrar.
Preventionsenheten Fält och fritid samarbetade med
Kungsholmens fritidsgård Kuggen och deltog i parken med
skatetävling och café i Rålambshovsparkens skatepark.
Stadsdelsnämnden
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Stadsdelsnämndens ordförande Tina Ghasemi invigde
arrangemanget kl 12 på stora scenen i Rålambshovsparken.
Övriga politiker i stadsdelsnämnden bemannade även i år
arrangemangets nämndtält. Här fanns utrymme för besökarna att
träffa sina lokala politiker live. I år hade nämnden en mer central
och luftig placering som alla inblandade verkade nöjda med.
Det påpekades dock att informationen till besökare om dagens
händelser inte var tydlig nog, och att de flesta kom och frågade i
nämndtältet om mer information kring evenemanget. En del av
politikerna upplevde dock att de svarade på fler politiska frågor
än tidigare år.
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Marknadsföring
Förvaltningen har annonserat i lokalpressen, på Stockholm stads
hemsida, internblad, sociala medier samt affischerat på
Kungsholmen och via egna verksamheter. Arrangemanget
marknadsförs även i stadens gemensamma program för dagen.
Marknadsföringen blev dock lite sen, särskilt hemsidan som blev
klart en vecka innan evenemanget, vilket även påpekats av
deltagare. Trots detta kom fler besökare än någonsin tidigare. Det
strålande vädret gjorde naturligtvis sitt till. På plats under dagen
fotodokumenterade fotografen John Östhem nationaldagsfirandet
i Rålambshovsparken och Smedsuddsbadet för
marknadsföringsmaterial inför kommande år.

Resurser
Förvaltningens budget för Nationaldagsfirandet, tillsammans med
bidrag från förvaltningens olika avdelningar, täcktes kostnaderna
för arrangemanget i helhet.
Barn och ungdomsenheten samt äldreomsorgen bidrog att täcka
kostnader för miljövänlig flaggning samt nämndmaterial, fältoch fritidsenheten bidrog med att täcka personalkostnader för
parkleken och kommunikationsenheten med
marknadsföringskostnader för tryck av affischer samt
affischuppsättning. Utan insatser från barn och ungdom,
äldreomsorg samt kommunikation hade inte budgeten för
Nationaldagsfirandet gått ihop.

Förslag på förbättringar inför kommande år
Samlade synpunkter från deltagare, besökare och
nationaldagsfirandets projektledare:
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Många deltagare och besökare föreslog att
arrangemangstiden förlängs i Rålambshovsparken till kl
20.00 och i Smedsuddsbadet till kl 21.00.



Även tiderna för stora scenens inslag bör ses över.
Invigningen var i år kl 12.00, men det var publikfattigt
framför scenen. Ett förslag är att vissa aktiviteter från
kulturskolan börjar kl 12.00 på stora scenen för att dra
publik, men att invigningen sker kl 13.00 med
stadsdelsnämndens ordförande. Då finns det även
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möjlighet för nämnden att marknadsföra invigningen vid
nämndtältet till förbipasserande besökare från kl 12.00.
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Inför nästa år behövs en tydlig kommunikation med
närpolisen om att det finns behov av patrullerande poliser
på området. Årets tråkiga incidenter med stulna
dagskassor ska inte behöva upprepas. Dessutom fanns det
några överförfriskade personer och ett antal felparkerade
bilar i parken.



Stadsdelsnämndens politiker uttryckte att ett separat
informationstält vore en bra idé. Nämnden önskar också
att det ska vara tydligare med att besökare kan lämna
synpunkter och fråga politiska frågor, genom tex en
banderoll. Information om Kungsholmen som stadsdel är
ett annat förslag. Nämnden önskar även ha jackor/tröjor
eller t-shirts där det tydligt står tryckt att de är
lokalpolitiker.



Städningen behöver utökas och förbättras.



Fler besökstoaletter inklusive toaletter för
funktionsnedsatta samt fler toaletter till deltagare.



Ändra positionen på scenerna i både amfiteatern och på
Smedsuddsbadet. I Amfiteatern för att konferencieren och
artisterna ska få en bättre publikkontakt. Alternativt att
man hyr in parkbänkar som placeras framför scenen så
publiken kommer närmare.
I Smedsuddsbadet bör man se över scenens placering då
boende runt Smedsuddsbadet stördes av musiken vid
badet.



Förbättra möjligheterna till internetuppkoppling då många
deltagare behövt koppla upp kortläsare och datorer på
internet. Dessutom försämrades mobiltäckningen på
grund av det stora antalet besökare. Möjligen kan man få
någon telekomentreprenör att sponsra evenemanget med
en tillfällig 3G-mast.
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Avslutande reflektioner
Stadsdelsförvaltningens uppfattning är att årets arrangemang varit
lyckat och uppskattat, där många både inom och utanför
förvaltningens egen organisation gjort betydande insatser.
Sist men inte minst följer nedan ett positivt inlägg, från en av
nationaldagsfirandets besökare, som publicerades i lokaltidningen
Vårt Kungsholmen.
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