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Sammanfattning
Vid Strålgatan 35-49 på Lilla Essingen finns en liten kvarterspark
med några större träd samt ett par soffor, en sandlåda och en
lekskulptur. I januari 2017 inkom ett medborgarförslag om att
belysa den stora eken i parken, för att på så vis göra platsen
trivsammare. I februari 2017 överlämnades medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningen anser att det är en god idé att titta närmare på
möjligheten att dra in kompletterande belysning parken. Det är dock
angeläget att tänka särskilt på schaktavstånd med hänsyn till
trädrötter. Därför är det inte säkert att det är just eken som visar sig
vara lämpligast att belysa. Förvaltningen föreslår även att viss
gallring av vegetationen i parken ska göras. Gallring kan
genomföras under 2017 och indragning av kompletterande
belysning planeras till 2018.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att belysa en ek i en park på Lilla
Essingen inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i januari 2017.
På stadsdelsnämndens sammanträde den 2 februari beslutades att
ärendet skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Längs Strålgatan på Lilla Essingen finns några mindre små
kvartersparker. Vid den ena parken, som ligger vid Strålgatan 3549, finns några större träd samt ett par soffor, en sandlåda och en
lekskulptur. Förslagsställaren menar att intrycket av parken är lite
”muggigt” och föreslår därför att den stora ek som står där belyses.
Detta skulle, enligt förslagsställaren, utgöra komplement till
gatubelysningen, göra kvarteret trevligare och parken mer
inbjudande.

Kvartersparkens läge på Lilla Essingen

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.

Belysning av ek vid Strålgatan, Lilla
Essingen

Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska parkerna inom Kungsholmens
stadsdelsområde vara välskötta, välkomnande, tillgängliga och
upplevas trygga. Förvaltningen anser att det finns åtgärder att vidta
för att parken vid Strålgatan 35-49 ska nå upp till de uppsatta målen
och att det är en god idé att dra in kompletterande belysning i
parken. Därför föreslås att en mindre utredning utförs i samråd med
trafikkontoret, som ansvarar för den allmänna belysningen. Detta
för att ta reda på möjligheten att dra in mer belysning i parken och
titta närmare på vilket av de större träden som skulle vara
lämpligast att belysa. Eftersom el måste dras från gatan gäller det att
tänka efter avseende schaktning för kabel in i parken. De stora

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4.-015-2017
Sida 3 (3)

träden har ett omfattande rotsystem som inte får skadas. Detta kan
innebära att det är lämpligare att belysa någon av de tallar som står
lite närmare gatan, istället för den föreslagna eken, då det innebär
en kortare schakt. Förvaltningen föreslår också att en del mindre
beskärningar av träden och buskarna görs för att mer ljus ska
komma in i parken. Gallring av träd kommer att genomföras under
2017 och indragning av kompletterande belysning planeras till
2018.
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