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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Avslå Lena Vesterlunds medborgarförslag med hänvisning till att förvaltningens
uppfattning är att Gubbholmens karaktär av centralt beläget naturområde skall
bibehållas och att området inte skall omdanas till mer skötselkrävande parkmark.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Vesterlund att
kommunen sätter upp belysning på Gubbholmen. Kommunfullmäktige beslutade
den 27 oktober 2011, § 25 att överlåta beslutanderätten i ärendet till teknik- och
fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2011.
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 2011, § 25.
Lena Vesterlunds medborgarförslag den 20 oktober 2011.
Ärende

Lena Vesterlund framför i sitt medborgarförslag att kommunen sätter upp
belysning längs med gångvägen runt Gubbholmen. Detta för att öka tryggheten
samt att möjliggöra för promenader och motion kvällstid.
Nämndens ekonomiska resurser för investering, underhåll och drift av det
offentliga belysningsnätet är begränsade. De investeringar i ny belysningsarmatur
som ändå genomförs, sker efter noggrann prioritering. Utöver den belysning som
anläggs inom ramen för särskilda investerings- och exploateringsprojekt prioriteras
trygghetsskapande belysning i vältrafikerade stråk som vid övergångsställen, i
korsningar samt på sträckor i gång- och cykelvägnätet där det saknas belysning.
Därutöver prioriteras utbyte av belysningsstolpar och armatur i redan belysta
områden, då många stolpar är i dåligt skick och vi behöver dessutom byta till mer
miljövänliga och energieffektiva armaturer.
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Att höja ambitionsnivån till att investera i belysning av parkvägar och strövstigar i
närnaturen som inte ingår i vältrafikerade gång- och cykelvägnät/stråk med viktiga
målpunkter förutsätter ökade anslag till investering, underhåll och drift.
Förvaltningens erfarenhet är att i de fall man belyser gångvägar/gångstigar innebär
det att kravet på ”vägens” standard höjs i flera avseenden. Bland annat kommer
ökade krav på tillgänglighet, överytans beskaffenhet, snöröjning och
halkbekämpning, soffor och soptunnor mm som brukar ställas förutom själva
investeringen i belysning. Dessa ökade krav genererar givetvis ytterligare
kostnader. Förvaltningens uppfattning är att Gubbholmens karaktär av centralt
beläget naturområde skall bibehållas och att området inte skall omdanas till mer
skötselkrävande parkmark.
Det finns flera önskemål om belysning i kommunens park- och naturområden.
Förvaltningen har noterat önskemålen om belysning på Gubbholmen för den
händelse att förutsättningarna skulle förändras i framtiden.
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