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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag om att lysa upp
vattentornet i Tensta

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att skicka medborgarförslaget
och tjänsteutlåtandet till Stockholm Vatten AB för
kännedom.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att lysa upp vattentornet
samt närområdet i Tensta och öka säkerheten på närliggande gångoch cykelvägar. Det finns ett ökat önskemål om att fler offentliga
byggnader som till exempel vattentorn ska belysas. Trafikkontoret
som är ansvarig för stadens belysning har därför fått i uppdrag att ta
fram en belysningsstrategi för Stockholms offentliga miljöer.
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Ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att lysa upp vattentornet
samt närområdet i Tensta. Det mörka området vid vattentornet är
samlingsplats för människor som vill vara ostörda i mörkret vilket
gör att platsen känns mycket otrygg för andra. Det förekommer
även att bilar körs på gångvägar i hög hastighet och
förslagsställaren tror att det är samma människor som håller till vid
vattentornet som kör olovligt på gångvägarna. Förslagsställaren
med flera rastar sina hundar i området kring vattentornet men
upplever miljön som otrygg.
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Förslagsställaren föreslår även att tornet skyltas med Tensta då det
är ett bra skyltläge för passerande på nya E18.
Ärendets beredning
Ärendet har betetts vid strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns ett ökat önskemål om att fler offentliga byggnader ska
belysas. Trafikkontoret som är ansvarig för stadens belysning har
därför fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi för
Stockholms offentliga miljöer. Trafik- och renhållningsnämnden
kommer den 18 april 2014 att fatta beslut om strategin. I strategin
lyfts just vattentorn fram som potentiella byggnader i den offentliga
miljön att lysa upp.
Vad gäller den olovliga biltrafiken på gångvägar så är det ett
återkommande problem. Förvaltningen arbetar kontinuerligt i
samarbete med bland annat trafikkontoret och polisen med stoppa
olovlig bilkörning på stadsdelens gång- och cykelvägar. Genom att
sätta upp hinder i form av bommar och granitblock kan en del av
biltrafiken hindras. Vissa gång- och cykelvägar måste dock hållas
fria då de även är räddningsvägar för brand. Det är även ett stort
problem att de hinder som placeras ut flyttas eller körs sönder.
Utifrån det som står i medborgarförslaget kommer förvaltningen att
sätta upp bommar på gång- och cykelvägen som leder upp till
vattentornet.
Stadsdelsförvaltningen kommer i sina kontakter med polisen att
vidarebefordra informationen om att området uppfattas som otryggt.
Gällande förslaget att skylta vattentornet med ”Tensta” är detta en
fråga för Stockholm Vatten som äger tornet.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till att medborgare använder
möjligheten att använda medborgarförslag som ett sätt att påverka
sin vardag och ge stadsdelsnämnden möjlighet att uppfylla
önskemål från boende i stadsdelen när så är möjligt. Förvaltning
tycker också att förslaget om att lysa upp vattentornet är bra.
Belysning av offentliga byggnader måste göras i samarbete med
berörda parter, till exempel förvaltningar, bolag och fastighetsägare.
Vattentornet i Tensta ägs och drivs av Stockholm Vatten AB, även
ytan runt om vattentornet tillhör Stockholm Vatten, se bild.
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Det är därmed Stockholms Vatten som ytterst kan besluta om att
belysa vattentornet.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om
att överlämna medborgarförslaget och tjänsteutlåtande till
Stockholm Vatten för kännedom.
Bilagor
1. Medborgarförslag om att bl.a. lysa upp vattentornet i Tensta.
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