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Nationaldagsfirande 2009 – förslag till planering

Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner planeringen.
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Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
tf avdelningschef

Stadsdelsnämndens uppdrag
På stadsdelsnämndsmötet 081023 fick stadsdelsförvaltningen av en enhällig
nämnd i uppdrag att förbereda för nationaldagsfirande i Rålambshovsparken
inklusive Smedsuddsbadet den 6 juni 2009.
Syftet är att skapa en lokal tradition, att ge barn och ungdomar en positiv
upplevelse och att samtidigt manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park
där alla besökare ska känna sig välkomna.
Stadsdelsförvaltningens egna verksamheter som parklekar och preventionsenheten
fält- och fritid engageras och tidigare deltagare som Kulturskolan,
idrottsförvaltningen, lokala religiösa samfund, pensionärsorganisationer m.fl.
bjuds in. Liksom föregående år bjuds även lokala näringsidkare, caféer och
restauranger samt det lokala kulturlivet in.
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Stadsdelsförvaltningens förslag
Aktiviteterna under dagen pågår mellan kl. 12 och kl. 18 och ambitionen är att
fylla hela området med underhållning, upplevelser och aktiviteter.
SCEN
En scen i samma storlek som föregående år placeras i friluftsteatern och här sker
officiell invigning av arrangemanget. Kulturskolan står för merparten av utbudet
på scenen, bland annat finalen i en rocktävling bland unga i innerstaden. Utrymme
ges även till ungdomsrådet och andra lokala intressenter som till exempel dansoch scenskolor.
INFORMATIONSTÄLT
Ett informationstält placeras centralt i parken. Vi föreslår att det bemannas av
stadsdelsnämndens politiker. I tältet finnas information från nämnd och
förvaltning och här finns också dagens program och kartor.
MAT OCH DRYCK
Kungsholmens caféer och restauranger bjuds in att ha försäljning och servering på
plats. Stadsdelsförvaltningen underlättar och samordnar näringsidkarnas
deltagande varefter deltagarna själva anmäler sin livsmedelshantering till
miljöförvaltningen. Förvaltningen ansvarar även för att elektricitet finns
framdragen, att separat toalett för personal som hanterar livsmedel finns tillgänglig
samt att sophantering fungerar. Vi samarbetar med befintliga restauranger i parken.
FÖRSÄLJNING
Kungsholmens företag och handlare bjuds in att ha försäljning på plats.
För all försäljning (även restauranger) betalar privata aktörer upplåtelse för
ianspråktagen yta.
KULTURLIV
Kungsholmens kulturliv bjuds in att antingen på plats eller genom att ha
arrangemang i egna lokaler delta inom ramen för firandet.
LOKALA FÖRENINGAR, ORGANISATIONER OCH RELIGIÖSA SAMFUND
I likhet med tidigare år bjuds lokala föreningar, organisationer och religiösa
samfund in att delta i firandet av nationaldagen.
PARKLEKEN
Rålambshovsparkens parklek har öppet som vanligt. Personalen initierar lekar och
den populära Marionetteatern är bokad.
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EL, TOALETTER, TÄLT, BORD OCH STOLAR
Extra toaletter ställs ut på området och elektricitet dras fram till de olika
aktiviteterna från tillgängliga elskåp kompletterat med inhyrda aggregat. Placering
och kapacitet för elskåpen är avgörande för planeringen av ytorna i parken och det
är nödvändigt att toaletter och el beställs och samordnas av stadsdelsförvaltningen.
Tält, bord och stolar till stadens interna medarrangörer hyrs in av förvaltningen.
Övriga arrangörer löser dessa behov på egen hand.
KUNGSHOLMSDAGARNA
Företagarföreningen planerar för S:t Eriksgatans dag den 27 maj och är därför inte
intresserade av ett samarrangemang under konceptet Kungsholmsdagarna.
STADENS NATIONALDAGSFIRANDE
Stadsdelens nationaldagsfirande kommer liksom tidigare år att samordnas med
stadens. Den gemensamma marknadsföringen är viktig och kompletterar den
marknadsföring som görs lokalt.
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