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Dnr SBN 2018-212

Samhällsbyggnadsnämnden

Vinterbelysning i kommunens mindre orter
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsdirektören ges i uppdrag att teckna kontrakt med det
kommunala bolaget Tekniska verken Linköping Nät AB för att utföra
uppdraget.

2.

Finansiering av anläggningarna till en uppskattad kostnad av ca 1,250
miljoner kronor, är inom nämndens investeringsram för 2018.

Ärende
Stadsmiljökontoret har undersökt möjligheten för Linköpings kommuns
medborgare att få del av vinterbelysning i sina respektive bostadsområden i
ytterområdena. I en första etapp kommer platser i Linghem, Sturefors, Nykil,
Ljungsbro och Berg att belysas. Aktuella platser är naturliga entréer och
färdvägar, samt platser med tillgång till el och nätverk där detta ska kunna
fjärrstyras. Finansieringen för detta ryms inom tagen investeringsbudget.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse effektbelysning i kommunens ytterområden
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Bakgrund
Utifrån önskemål från kommunens medborgare i ytterområden om att få del av
vinterbelysning i sina respektive bostadsområden, har kommunen tittat på
möjligheten att belysa naturliga entréer/färdvägar som både boenden och
besökare passerar. I en första etapp avser kommunen att belysa plats i
Linghem, Sturefors, Nykil, Ljungsbro och Berg. Det är i första hand belysning
av träd/dungar och syftet är att kunna färgväxla dessa liknande objekt som
ingår i ljuskalendern. Idén ska kommuniceras med det geografiska utskottet
eller byalag och här finns även möjlighet för varje plats att ha sin egen färg om
så önskas. Platserna som utsetts är naturliga entréer/färdvägar men även platser
med tillgång till el och nätverk, där detta ska kunna fjärrstyras.
Ekonomiska konsekvenser
Etapp 1 med belysningspunkter i Linghem, Sturefors, Nykil, Ljungsbro och
Berg räknar vi med en sammanlagd kostnad av 1 250 000 kr som ryms inom
tagen investeringsbudget.
Kommunala mål
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra
till Linköpings utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna
känna trygghet, såväl socialt som ekonomiskt. Sociala insatser ska vara
förebyggande, ha barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och
långsiktighet.
8. En kreativ kommun

Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska finnas i
kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I Linköping ska det
finnas en god samverkan mellan kommun och föreningsliv. Alla barn och unga ska
kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv samt möjligheten att
skapa själva.

Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd med geografiska utskott eller byalag ska genomföras när idéskisser
finns att presentera. Vidare ska samråd genomföras med kommunekologerna
gällande träddungar och stadsmiljökontoret angående samordning av
eventuella arbeten som ska genomföras i området.
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Stadsmiljökontoret

Jonas Sjölin

Beslutet skickas till:
Geografiska utskottet

