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Motion från Hallenborgskolan om att förbättra
belysningen vid ankdammen och vattenverket
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad samt att en utbyggnad av befintlig
belysningsanläggning med 20 nya belysningspunkter läggs in i budgeten för
att utföras samtidigt som man gör iordning området vid stationen och
lantmännen.
Ärendebeskrivning
Hallenborgsskolan har i en BUF-motion anfört följande:
”Det behövs bättre belysning vid ankdammen i Rydsgård då det blir ganska
mörkt där om kvällarna. Vid vattenverket som ligger bredvid ankdammen
behövs det också bättre belysning.
Vi föreslår att belysningen vid ankdammen och vattenverket i Rydsgård
förbättras”.
Samhällsbyggnadschef Håkan Svensson svarar i en tjänsteskrivelse att det
stämmer att belysningen inte är tillfredsställande vid Vattenverket och
ankdammen i Rydsgård. Det finns idag bara en belysningspunkt vid
ankdammen och den är placerad vid pumphuset. Förvaltningen har årligen
avsatta investeringspengar till gatubelysningen, men dessa går till att bland
annat byta ut gamla kvicksilverarmaturer till nya miljövänligare
högtrycksnatriumarmaturer. Det byts även ut gamla belysningsstolpar
årligen för att säkerställa säkerheten på befintlig belysningsanläggning samt
att de byter ut gamla befintliga gatubelysningsskåp till nya moderna.
Innan kommunen utökar med fler belysningspunkter i Skurups kommun
tycker förvaltningen att det är viktigare att se till så att befintlig
belysningsanläggning uppfyller de krav som ställs så att de kan upprätthålla
en god standard på den befintlig belysningsanläggning.
En utbyggnad av en ny belysningsanläggning från befintlig
belysningsanläggning förbi vattenverket och ankdammen upp till
konstgräsplanen skulle innebära cirka 20 nya belysningspunkter.
Ekonomi
1 styck belysningspunkt inklusive material och grävning kostar cirka
15 000: - enligt KP-Fakta.
Total kostnad för 20 belysningspunkter blir cirka 300 000:Beslutsunderlag
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ankdammen och vattenverket, daterad 2016-04-28.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2016-09-12.
Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2016-08-22 att remittera motionen
till driftchefen.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2016-05-30 att remittera motionen
till samhällsbyggnadsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt Andersson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad samt att en
utbyggnad av befintlig belysningsanläggning med 20 nya belysningspunkter
läggs in i budgeten för att utföras samtidigt som man gör iordning området
vid stationen och lantmännen.
__________
Beslutet skickas till:
Håkan Svensson
Hallenborgsskolan
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