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Svar på Medborgarförslag om uppsättande av plank 
mot Lillstugevägens fastighet samt målning av 
planket 
Hej, och tack för att du engagerar dig i vår kommun!  
Du har inkommit med ett medborgarförslag om att plantera träd, uppföra plank 
eller på annat sätt göra vyn mot Lillstugevägen mer tilltalande.  
Bostadshuset på Lillstugevägen har i omgångar tyvärr varit utsatt för omfattande 
skadegörelse och bränder. Några av de fönster som du nämner som är försatta är 
fönster i lägenheter med stora skador där Fastighetsenheten av olika anledningar 
ännu inte kunnat påbörja någon renovering. Målsättningen är såklart att alla 
lägenheter i fastigheten ska vara beboliga och att fastighetens skick och standard 
ska vara normal. Det finns en plan för renovering och det pågår åtgärder löpande, 
enligt den plan som finns kommer renoveringen i sin helhet att vara klar under 
2020 under förutsättning att det inte uppstår oförutsedda omständigheter som 
försvårar reparationer. Inom ramen för fastighetsenhetens ansvar så kommer även 
den yttre miljön runt fastigheten att ses över och vi lämnar därför över dina idéer 
om träd och planteringar till vår fastighetschef som ansvarar för planeringen av 
olika åtgärder.  
Då bostadshuset ligger i nära anslutning till en korsning med flera 
övergångsställen och stråk för oskyddade trafikanter kommer det inte att göras 
åtgärder som innebär risk för försämrad sikt för trafikanter, montering av plank, 
staket eller annan anordning som inte är möjlig att se igenom kommer därför inte 
heller att bli aktuell.    

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag 2019-02-18. 
Ordf. kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till: 
Fastighetschef Malin Gisselfeldt  
Driftledare Malin Skoog  
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm  
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