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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om
belysning på grusplanen vid parkteatern i Vitabergsparken.
Förvaltningen anser att medborgarförslaget är bra.
Parkbelysningen i Stockholm ligger under trafikkontorets ansvar.
Förvaltningen avser att till trafikkontoret framföra behovet av att
belysning monteras på platsen.
Då det inte medför någon större investering för ny belysning
eftersom det räcker med en strålkastare kan förvaltningen
medfinansiera installationen.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om
belysning på grusplanen vid parkteatern i Vitabergsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 22 november
2018 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att ny belysning
upprättas på grusplanen vid parkteatern i Vitabergsparken. Planen
används för boulespel året om och belysning är en förutsättning för
åretruntspel.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 11 februari och i rådet för
funktionshinderfrågor den 12 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att medborgarförslaget är bra. Att parken kan
användas för rekreation under hela året är mycket positivt.
Parkbelysningen i Stockholm ligger under trafikkontorets ansvar.
Förvaltningen avser att till trafikkontoret framföra behovet av att
belysning monteras på platsen. Då det inte medför någon större
investering för ny belysning eftersom det räcker med en strålkastare
kan förvaltningen medfinansiera installationen. Trafikkontoret
sköter driften av strålkastaren i framtiden.
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