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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Mer lyse i Anna Lindhs
park i Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om mer belysning i Anna Lindhs
park i Grillby.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag om bättre belysning i
Anna Lindhs park i Grillby, bilaga. Förslagsställaren menar att belysningen är i det
närmaste obefintlig. Om parken är upplyst skulle den kännas mer trygg och
uppmuntra till rörelse och aktiviteter även under den mörka tiden på dygnet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen är överens med föreslagställaren om att det behövs belysning i Anna
Lindhs park i Grillby. Vi ställer oss därför positiva till förslaget.
I dag finns ingen belysning i parken utan det är endast ljusspill från omgivande
gatubelysning som når parken. I vårt arbete ingår att kontinuerligt utveckla och
förbättra belysningen i våra parker och lekplatser. Därför är det naturligt att även
Anna Lindhs park får belysning.
Under 2020 kommer vi därför att börja planera för en trevlig och inbjudande
belysning för att öka tryggheten och tillgängligheten. Under 2021 kommer
belysningen att vara på plats.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/761
Jörgen Wilhner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom

Mona Bergius
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Annika Fuhr <annikafuhr@hotmail.com>
Skickat: den 28 oktober 2019 20:34
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Medborgarförslag
Hej!
Jag har ett önskemål ang. Anna Lindhs park i Grillby.
Den är hemskt mörk och råkar bara bli fläckvis, om ens det, upplyst av lyktor
från gatan intill.
Jag var där med min 5-åring ikväll och det var otäckt. Man ser inte var man
sätter fötterna eller händerna, klätterställningen innehåller ju diverse
småknepiga stegar och nät och hål.
Området kring gungbrädan ser man inte ens varandra i, och kring gungorna är det
något mer upplyst pga sken från en avlägsen lykta. Hade jag haft fler barn med
mig hade det inte gått att hålla koll på dem. Hade något hänt, såsom att nån
hade fastnat eller trillat ner så hade jag inte kunnat avgöra var barnet var pga
mörkret.
En upplyst park skulle locka fler att besöka den, vilket i sig skulle bidra till
rörelse och uppmuntra rörelseglädje hos barn. Som det är nu skulle jag aldrig
släppa in mina barn där ens i skymningsljus. Jag kan tänka mig att mörkret i
parken dessvärre ger utrymme åt mer ljusskygga aktiviteter.
Så mer ljus önskas pga att skaderisken skulle minska, otryggheten och ”oönskade
aktiviteter” skulle minska samt att man helt enkelt skulle kunna se varandra när
man är i parken.
Med vänlig hälsning, Annika Fuhr
076-1193539
annikafuhr@hotmail.com

Skickat från min iPhone
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Ärendenummer KS2019/761

Medborgarförslag - Mer lyse i Anna Lindhs park i
Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om mer lyse i Anna Lindhs park i Grillby har inkommit den 29
oktober 2019.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd
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