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§ 27
Svar på medborgarförslag om att lysa upp vattentornet i
Tensta
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och
nämndens beslut som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att skicka medborgarförslaget och
stadsdelsnämndens beslut till Stockholm Vatten AB.
Detta medborgarförslag innehåller ett återkommande önskemål från
många Tenstabor. Vi delar förslagsställarens synpunkter om att det
skulle vara en bra åtgärd att belysa vattentornet och att tornet skyltas
med Tensta. Nya E18 är nu färdig och det är just när man passerar
Hjulsta och Tensta som man kommer in i Stockholms stad och det är
värt att uppmärksammas. Belysning av vattentornet gör också miljön i
närheten tryggare. Ägaren av tornet är Stockholm Vatten AB och
stadsdelsnämnden har inte rådighet över tornet.
Stadsdelsförvaltningen bör dock få i uppdrag att kontakta Stockholm
Vatten AB för att meddela nämndens beslut, påbörja en dialog i
ärendet samt att återkomma till stadsdelsnämnden i ärendet.
Ärendet

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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 januari 2014.
Dnr 842-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom det.
Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande
forts.
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forts. § 27
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) och Jonas Ljungstedt (V)
lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog gemensamt för MP att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
”Förslag till beslut
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Att därutöver anföra
Att belysa vattentornet är ett bra förslag som vi stöder. Frågan som
medborgaren lyfter upp är viktig inte enbart ur estetisk synvinkel utan även
ur en trygghetsaspekt. Flera undersökningar visar att det finns en upplevd
otrygghet i Tensta, och bland de boende kring vattentornet finns det de
som upplever vägarna och stigarna som otrygga. Överfall och rån har
förekommit.
Det finns även andra platser i vårt område som behöver bättre belysning.
Det är också angeläget att fältassistenter och annan personal finns
närvarande på de här platserna”.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S),
ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune
Olofsson (S) till förmån för eget förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) Derya Uzel
(MP) till förmån för eget förslag.
__________________

