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Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Belysning på lekplats och
bollplanen i Kolarängen
Inkom den 6 oktober och 12 november
Förslag till beslut
Natur och trafiknämnden noterar att belysning på bollplanen redan är beslutad och att en
utredning kring belysning på lekplatsen genomförs under 2021. Därmed är
medborgarförslagen besvarade.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in två medborgarförslag om att fotbollsplan samt lekplats vid
Kolarängen är mörk och behöver belysning.
Kommunen är medveten om det finns en efterfrågan på belysning på lekplatser och
bollplaner runt om i kommunen. Under 2021 kommer möjligheten att anordna belysning
i några av kommuns lekplatser att utredas. Målsättningen med utredningen är att
identifiera någon eller några välbesökta lekplatser i varje kommundel som kommunen
sedan ser till att belysa till hösten 2021. Utredningen kommer visa om lekplatsen i
Kolarängen är en av lekplatserna vi har möjlighet att investera i inom ramen för befintlig
budget.
Projektering för belysning på fotbollsplanen pågår.
Utredning samt belysningsåtgärderna som sker under 2021 sker inom beslutad budget.
Belysning av fotbollsplanen sker inom projektet för belysning av bollplaner 2020 och
beräknas till mellan 100 000 – 150 000 kr. Driftkostnad per stolpe är 895 kr per år.
Förslagen i medborgarförslaget
Det har kommit in två medborgarförslag om samma plats i Kolarängen. En medborgare
föreslår att konstgräsplanen i området får belysning så att den i vart fall kan vara upplyst
några timmar under eftermiddagen. I det andra medborgarförslaget omfattar önskemålet
om belysning även den intilliggande lekplatsen.
Enhetens utredning och bedömning
Det har kommit in två medborgarförslag om att fotbollsplanen samt lekplats vid
Kolarängen är mörk och behöver belysning. Enligt förslagen är både parken och
bollplanen väl använd av de boende men de behövs belysning om anläggningarna även
ska kunna användas på eftermiddagarna under vinterhalvåret.
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Kommunen är medveten om det finns en efterfrågan på belysning på lekplatser och
bollplaner runt om i kommunen. Under 2021 kommer möjligheten att anordna belysning
i några av kommuns lekplatser att utredas. Målsättningen med utredningen är att
identifiera någon eller några välbesökta lekplatser i varje kommundel som kommunen
sedan ser till att belysa till hösten 2021. När utredningen är genomförd vet vi om
lekplatsen i Kolarängen är en av lekplatserna vi har möjlighet att investera i inom ramen
för befintlig budget.
Under 2020 gjordes en satsning på att belysa konstgräsplaner på allmän platsmark och
planen i Kolarängen, nära Ulvsjövägen 5, är en av de planer som kommer att få
belysning. Projektering pågår.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Utredning samt belysningsåtgärderna som sker under 2021 sker inom beslutad budget.
Belysning av fotbollsplanen sker inom projektet för belysning av bollplaner 2020 och
beräknas till mellan 100 000 – 150 000 kr. Driftkostnad per stolpe är 895 kr per år.
Konsekvenser för barn
Investeringen ger goda konsekvenser för barn då ökad belysning ger möjlighet till längre
utevistelse i lekparken under den mörkare årstiden.
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