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Dnr NTN 2020/296

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Förslag om vinterbelysning i
lekpark
Inkom den 26 november 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår medborgarförslaget om trivselbelysning i lekplatsen
Stensö. Den typ av belysning som föreslår sätts bara upp på synnerligen centrala platser
där många människor passerar.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att klä in ett av träden i lekparken Stensö i belysning denna vinter.
Enligt förslagslämnaren är det fler besökare än vanligt på grund av pandemin och det
vore trevligt med extra belysning i parken som annars är relativt mörk så här års.
Kommunen arbetar med olika slags trivselbelysning på centrala platser i kommunen.
Den lekplats som föreslås har många besökare men ligger utanför det centrala stråket i
Älta. Kommunen är emellertid medveten om efterfrågan på traditionell belysning på
lekplatser och bollplaner och under 2021 kommer möjligheten att anordna det i några av
kommuns lekplatser att utredas.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren föreslår att ett av träden kläs in i vinterbelysning i lekparken i Stensö, Älta
denna vinter. Det är fler besökare än vanligt på grund av pandemin och det vore trevligt
med extra belysning i parken som annars är relativt mörk så här års.
Enhetens utredning och bedömning
Kommunen arbetar sedan ett par år med att skapa trivselbelysning på centrala platser i
de olika kommundelarna. De platser som väljs är sådana där många människor passerar.
Den lekplats som föreslås har många besökare men ligger utanför det centrala stråket i
Älta. Kommunen är emellertid medveten om att det finns en efterfrågan på traditionell
belysning på lekplatser och bollplaner och under 2021 kommer möjligheten att anordna
det i några av kommuns lekplatser att utredas.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser vid avslag.
Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post
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Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

