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Medborgarförslag: Belysning vid gångvägen
korsningen Odenvägen- Vikingavägen
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att belysningen förbättras
utmed gångvägen som går mellan Vikingavägen nr 46 och
korsningen av gångvägar där vägarna leder mot Eskilsvägen,
Poseidons torg respektive Odenvägen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan konstatera att aktuell gångväg som är drygt
30 meter lång är till stor del belägen på kommunal mark.
Befintliga belysningsstolpar finns i närheten av båda ändar av
aktuell gångväg dock placerade en bit från själva gångvägen,
Av dessa belysnings-stolpar är en kommunal och stolpen den
närmast Vikingavägen 46 är belägen inne på tomtmark
tillhörig Brf Vikingen. Avståndet mellan dessa
belysningsstolpar är 27 meter. Avståndet mellan
belysningsstolpar utmed kommunala gång- och cykelvägar är i
normalfallet 25 meter.
Förvaltningen kommer att byta ut befintlig armatur i den
belysningsstolpe som är kommunal till ny LED-armatur. Byte
av armaturer sker även längs hela gångvägen upp mot
Eskilsvägen. Åtgärden kommer förbättra belysningen något
utmed en del av gångvägen som medborgarförslaget avser.
Förvaltningen har dock i dagsläget inga planer i övrigt
förbättra belysningen i aktuellt område genom att sätta upp
fler belysningspunkter.
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Belysningsarmaturen inne på BRF Vikingens område är av en
typ som inte ger särskilt bra belysningskvalitet enligt
förvaltningens belysningsansvariga. Ett utbyte av denna
armatur skulle förbättra belysningen påtagligt utmed del av
aktuell gångväg men denna åtgärd ligger på
bostadsrättföreningen att besluta om.
I sammanhanget kan nämnas att utmed gångvägen upp mot
Eskilsvägen finns förutom de ordinarie belysningspunkterna
även en installation (”Hanging around” ) med effektbelysning uppsatt i träd som syftar till att öka trivsel och
trygghet.
Underlag för beslut

- Medbogarförslag 2017-11-01.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt
eget och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
__________
Expedieras: Akt
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

