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Belysning till tennisbana i Fredhällsparken medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra belysning av tennisbanan i
Fredhäll enligt förvaltningens tjänsteutlåtande

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden med förslag om att
tennisplanen i Fredhällsparken får belysning under sommarhalvåret. Förvaltningen
anser att det finns behov av belysning till tennisplanen för att öka möjligheterna
till spontanidrott. Dessutom spolas banan till isbana vintertid när vädret så tillåter.
För att få fullgod belysning behövs belysningsstolpar på tennisbanans bägge
kortsidor. Kostnaden för rivning av befintlig stolpe och montering av två nya
stolpar med totalt fyra armaturer beräknas uppgå till ca 86 000 SEK.
Förvaltningen föreslår att den nya tekniken med LED-belysning tillämpas för att
minimera energianvändningen. Enligt förvaltningens förslag kan kostnaden för ny
belysning finansieras inom 2011 års ram för investeringar i småparker.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden angående belysning till
tennisbanan i Fredhällsparken. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den
25 augusti 2011 att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.
Medborgarförslaget bifogas.
Ärendet
I ärendet föreslås att tennisplanen i Fredhällsparken får belysning under
sommarhalvåret.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idag finns vid tennisbanan en belysningsmast som är ur funktion. Förvaltningen
har tidigare undersökt möjligheten att åter ta masten i bruk. Den elentreprenör som
förvaltningen anlitat för besiktning av samtliga strålkastare bedömde dock att den
nuvarande masten var i så dåligt skick att en reparation inte var möjlig.
Abonnemanget är sedan länge uppsagt.
Förvaltningen anser att det finns behov av belysning till tennisplanen för att öka
möjligheterna till spontanidrott. Dessutom spolas banan till isbana vintertid när
vädret så tillåter.
För att få fullgod belysning behövs två stolpar med vardera två armaturer på
tennisbanans kortsidor. Kostnaden för rivning av befintlig stolpe och montering av
två nya stolpar med totalt fyra armaturer beräknas uppgå till ca 86 000 SEK.
Kostnad för tillkommande schaktarbeten för markkabel kan tillkomma. Därutöver
tillkommer en kostnad för tecknande av nytt elabonnemang. Förvaltningen
föreslår att den nya tekniken med LED-belysning tillämpas för att minimera
energianvändningen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra belysning av tennisbanan i Fredhällsparken året runt och
som är dagsljusstyrt mellan klockan 07-22.
Förvaltningen bedömer att anläggningskostnaderna ryms inom tilldelad budget för
investeringar i småparker år 2011.
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