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Sammanfattning

Utifrån ett inkommit medborgarförslag föreslås att den befintliga scenen i Beijers Park byggs om
och kompletteras för att bli mer ändamålsenlig. Ombyggnaden ska kunna leda till fler
arrangemang i parken samt lägre kostnader för arrangemang, då utrustning permanentas på
platsen. När scenen inte används ska scenens utformning och belysning utgöra en del av
parkens gestaltning. Projektet beräknas kosta totalt 2 500 000 kr. Driftskonsekvenser inklusive
kapitalkostnader beräknas till 265 000 kr per år. Detaljerad information finns i bilagan.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till objektsgodkännande för projekt Permanent scen i Beijers Park.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-06-20
Ärendet

Ett medborgarförslag sprunget ur en av de många föreningarna aktiva i Beijers Park berörde
behovet av att förse utomhusscenen i parken med väggar och tak.
Vi inledde en dialog med den aktuella föreningen kring förslaget. Dialogen utvidgades sedan till
att inkludera flera föreningar som genomför återkommande arrangemang i Beijers Park och
arbetet med att ta fram ett mer konkret förslag har sedan dess ingått i det samlade greppet som
vi har tagit kring att skapa fler och bättre förutsättningar för aktörerna i det civila samhället att
aktivera parken och göra den mer attraktiv.
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Dagens scen i Beijers Park består av en stenplatta med dimensionerna 12x8 meter och står med
scenfronten mot sydost. Att scenen saknar väggar och tak gör att det krävs en stor insats i form
av bärande struktur för ljud och ljus samt väderskydd när scenen ska användas. Detta innebär
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kostnader som inte alla arrangörer har täckning för samt kunskaper som inte alla besitter.
Riktningen på scenen gör att ytan där publiken kan vara är begränsad. De två faktorerna gör att
många av aktörerna väljer andra lösningar för sina arrangemang.
Syfte
Syftet är att erbjuda aktörerna i civila samhället bättre förutsättningar för att genomföra
arrangemang i Beijers Park och på så sätt bredda kulturutbudet.
Mål
Scenen kommer att göra det lättare för föreningar och andra aktörer i det civila samhället att
genomföra kulturarrangemang i parken.
Tidsplan
Under 2019-2020 ska stenplattan som finns i Beijers Park ersättas av en utomhusscen med tak.
Scenen planeras färdig för användning till säsongen 2020.
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