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Yttrande över medborgarförslag - Bättre belysning på
parkeringsplats vid Tumbascenen och gångvägen dit
(sbf/2012:268)
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning

Ansvaret för belysningen kring Tumbascenen är ett delat ansvar mellan
tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden
ansvarar för den belysning som finns från gymnasieskolans entré och vidare
bort mot parkeringsplatsen. Denna belysning är ca tio år gammal. Ljuskällor
i stolparmaturer kommer att bytas ut under september 2012. Samtidigt
kommer en röjning av skymmande trädgrenar att genomföras.
Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag
om att ordna bättre belysning på parkeringsplatsen vid Tumbascenen och på
gångvägen till densamma.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
daterad 2012-09-17.
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Medborgarförslag - Bättre belysning på parkeringsplats vid
Tumbascenen och gångvägen dit
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag
av Rolf Larsson om att ordna bättre belysning på parkeringsplatsen vid
Tumbascenen och på gångvägen till densamma. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2011-11-02 och till samhällsbyggnadsförvaltningen
2011-12-06.
Yttrande
Ansvaret för belysningen kring Tumbascenen är ett delat ansvar mellan
Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden ansvarar för den belysning som finns från gymnasieskolans entré och vidare
bort mot parkeringsplatsen. Denna belysning är ca tio år gammal. Ljuskällor
i stolparmaturer kommer att bytas ut under september 2012. Samtidigt
kommer en röjning av skymmande trädgrenar att genomföras.
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Ordentligt belysta parkeringsplatser på parkeringsplatsen till
Tumbascenen.
Ordentligt upplyst gångväg till och från Tumbascenen .
Det är en akut fråga om bristande trygghet vid besök på
Tumbascenen kvällstid. Dels är parkeringsplatserna så dåligt belysta
att man oroas över bilen dels är gångvägen fram till teatern så illa
upplyst med lamporna täckta av trädkronorna att en ensam person
känner stark otrygghet att gå där. Hela området ligger i ett
skumrask. Kommunen är väl stolt över sin teater, eller? Då skall den
väl visas upp.

