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Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att utreda om det finns
möjlighet att genomföra ett storskaligt vinteräventyr i Folkets Park trots
Coronarestriktioner och en begränsad tidplan. Förvaltningen har utrett
möjligheten i förhållande till tidsaspekten, kostnader, tillstånd/restriktioner,
logistik och förväntat utfall. En närmare redogörelse för de identifierade
riskerna och möjligheterna följer nedan.
Trots att det fanns stora förhoppningar har förvaltningen landat i att ett
genomförande medför alltför stora risker, och det är inte heller möjligt inom
ramen för gällande ramavtal. Det visade sig även att tillgången till el i den snäva
tidsramen omöjliggjorde arrangemanget med frysta isbanor.
Förvaltningen föreslår istället att man arbetar vidare med den anpassade
Vinterdrömmen, men uppskalat - med fokus på gestaltning,
installationer och stämningshöjdande belysning. Förslagen finns
redogjorda för på sidan 5 i denna rapport.

Bakgrund
Första advent planerade Folkets Park att inviga arrangemanget ”Vinteräventyr i
Folkets Park”. Arrangemanget skulle vara en ny satsning och unikt för Sverige.
Den ursprungliga planen var att frysa delar av Folkets Park till isbanor med en
skateslinga som går mellan isbanorna.
Perioden för genomförandet var planerad från första advent 2020 till sista
februari 2021. Arrangemanget är en del av den framtagna strategin för Folkets
Park att vara ett attraktivt besöksmål året runt. Inspiration har hämtats från det
framgångsrika evenemanget Wiener Eistraum i Wien.
Effektmål för arrangemanget är bland annat att:
• Uppmuntra Malmöbor till rörelse och aktivitet.
• Skapa en inkluderande, trygg och säker mötesplats för Möllevången under
vinterhalvåret.
• Attrahera fler besökare och därmed öka tryggheten i Folkets Park under
månader som vanligtvis inte lockar så många besökare.
• Bidra till en ny, unik och gemytlig upplevelse för främst de närboende på
Möllevången.
• Att Folkets Park blir ett attraktivt besöksmål året runt och får ett större
nationellt erkännande.
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Nuläge

Av tidigare erfarenheter vet man att vintersatsningar i Folkets Park är mycket
populära. Den lilla befintliga isbana (plaskdammen) som idag finns á 400 kvm
lockar en lördag i december cirka 1200 personer.
Vinteräventyret är ett unikt projekt och verksamheten har gjort bedömningen
att det kommer bli en stor framgång för Malmö och regionen och att man
därmed kan komma att behöva hantera tusentals personer, speciellt under
helgerna. Under sommaren har tusentals besökt Folkets Park dagligen trots att
vi inte har genomfört några arrangemang.
Covid-19 och fortsatta restriktioner
Världen är fortfarande hårt drabbat av Covid-19 och det är fortsatt allas ansvar
att agera så att smittspridningen inte ökar igen. Under rådande pandemin har
verksamheten i Folkets Park ställt om, och man har istället för att erbjuda
arrangemang, arbetat med utemiljön och möjliggjort för människor att träffas
på stora ytor på ett tryggt och säkert vis.
Besökares rörelsemönster har förändrats och behovet av att träffas ute är
fortfarande stort. Vi har dock erfarit att det är svårt att säkerställa att
människor själva tar ansvar för att exempelvis att hålla avstånd och att inte
bilda köer.
Vidare förbjuder nuvarande bestämmelser aktiviteter som samlar människor i
sådant som kan betraktas som allmänna sammankomster, och mot bakgrund
av detta behöver Vinteräventyret ställa om.
Verksamheten har dock fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt
att ändå genomföra den uppskalade versionen inklusive isbanor, under
Coronasäkra former. Förvaltningen har utrett möjligheten i förhållande
till tidsaspekten, kostnader, tillstånd, logistik och utfall. Nedan följer en
redogörelse för detta.

Risker att ta hänsyn till vid en uppskalad version av
Vinteräventyret:
Tidsaspekten:
Det är ont om tid och kostnaden för att anlägga isbanor medger inte en
direktupphandling. Det ska också finnas företag som kan leverera med den
korta tidshorisonten. Efter lite undersökningar konstaterades att upphandlad
ramavtalsleverantör skulle kunna leverera portabela isbanor/kylsystem för isyta
med hjälp av en underentreprenör.
Ramavtal/Ekonomi:
Budgetramen för Vinterdrömmen är 4 000 tkr och om man väljer att också
frysa isbanorna beräknar vi en kostnad på ytterligare 4000 tkr. Det har dock
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visat sig att ramavtal hat en övre beloppsgräns avrop och frysningen av
isbanorna ryms ej inom detta belopp.
Tillstånd:
Förvaltningen gör bedömningen att isbanor kan hanteras på samma sätt som
plaskdammen och hoppkuddarna gjorde i somras och att det handlar om
”Folkparksverksamhet” och inte en allmän sammankomst. Polisen meddelar i
mail att de ser en isbana som en del av just ”Folkparksverksamheten” och att
inga tillstånd krävs. Det finns dock en risk att den sammantagna bedömningen
med effektbelysning, gestaltning och isbana kan bidra till en annan bedömning
från polisens sida.
Utlåning av skridskor:
På grund av svårigheten att hantera flöden, köer och avstånd gör man
bedömningen att det kommer vara svårt att hantera utlåning av skridskor i
anslutning till isbanorna. Om det inte finns möjlighet att låna/hyra skridskor
finns det en risk att isbanorna inte kan användas i samma utsträckning då
många inte äger ett par skridskor.
En möjlighet skulle kunna vara att ha skridskoutlåning på en annan plats i, eller
i anslutning till parken. Detta är dock förenat med en förhållandevis stor
kostnad eftersom det kommer att kräva mycket personal för att ordna köer och
undvika folksamlingar.
Tillgång på el:
Att frysa isbanor av den här omfattningen kräver mer el än vad vi har tillgång
till i parken. Parktorget finns f.n. tillgång till 300 amere men behovet är 600
ampere. Ner vid ridhuset är behovet ytterligare 480 ampere för att kunna
genomföra frysningen. Man är i begrepp att utöka elförsörjningen med ett nytt
ställverk, men det objektsgodkännandet är inte beslutat, och EON bedömer att
leveranstiden är ca 4-6 månader.
Förväntningar:
En satsning av den här omfattningen skapar förväntningar hos allmänheten
och det kommer vara svårt att genomföra arrangemanget nästa år i en
nedskalad version. Förvaltningen kommer således att behöva ta höjd för en
liknande insats 2021, trots det snäva budgetläget.

Slutsats:

Förvaltningen menar att det mot bakgrund av ovan finns allt för många
försvårande och osäkra aspekter med att frysa isbanor och föreslår
istället att man arbetar vidare med den anpassade Vinterdrömmen med
fokus på gestaltning, installationer och stämningshöjdande belysning.
Ett sådant förslag ser ut enligt följande:

En Vinterdröm – fast uppskalat
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Det ursprungliga förslaget för en omställning innefattade inga isbanor, utan var
i allt väsentligt ett gestaltningsrarrangemang med fokus på inbjudande och
stämningsfulla miljöer. Dekor köps in 2020 och denna kan sedan nyttjas många
år framöver vilket generar mer resurser för kommande års satsningar.
Under Vinterdröm kan besökare gå julkalendervandring och kärleksvandring.
Dekorelement som tas fram till dessa vandringar är ”boxar.” Varje box
kommer dekoreras likt ett paket. Hur boxarna inreds styrs bara av fantasin. Det
kan t ex vara en box fylld med snö, en annan ett pepparkakshus, en tredje med
en stor disco-kula och musik med julklassiker.
Givetvis är box nr 24 en “önskebox” där man kan önska sig en julklapp från
parken. Besökarna går från box till box. Boxarna dressas om till
kärleksvandringen under februari månad, och blir sedan ett återkommande
element under året. Till exempel gestaltas dessa under 2021 till en
historievandring då parken firar 130 år.
Förslagen nedan är baserat på att invigningen av vinterdröm flyttas fram till 1:a
december. Hela utformningen blir färdigställd 11:e december.
Nedan presenteras 2 olika varianter av en uppskald insats för
arrangemanget.
• Förslag 1. 2 – 3 mkr utöver ordinarie ram
• Förslag 2. 3 – 4 mkr utöver ordinarie ram
Förslagen nedan är en påbyggnad av befintligt vinterdekor inom
nuvarande budgetram. Med en uppskalad version blir hela parken ett
vinterlandskap med olika tematiska områden.
__________________________________________________________

Förslag 1.
2-3 mkr utöver ordinarie ram
Vi adderar områden med olika tematiska vinterträdgårdar – hela Folkets
Park blir en vinterdröm! Nedan följer en beskrivning av varje tematiskt
område med exempelbilder.

Entréer
Varje entré (3st) skulpteras och täcks med paneler liknande stora istappar som tunnas
ut mot toppen. Vid varje entré placeras olika skulpturer av vinterfigurer exempelvis
isbjörnar, snögubbar, snöänglar. Runtomkring skulpturerna placeras isblock där texten
”Välkommen till Vinterdröm är utskuret” som vaxas in för att skapa illusionen och
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Antarktis. Runtomkring entréerna placeras även granar som snöas och vaxas ned.
EXEMPEL INSTALLATIONER ENTRÉER:

Jaktpaviljongen
Tema: Isprinsessans Slott och trädgård.
Bygganden täcks runt omkring av skulpterade paneler som skapar illusionen av
ett isberg (packad snö likt Antarktis) som reser sig upp genom marken och
sticker upp i luften. På toppen d.v.s, taket byggs ett Disney inspirerat slott
(ca2*2*2m) med kupoler/ tinnar och torn. Snömaskiner placeras på taket som
kan spruta ut konstsnö vid givna tidpunkter. Runtomkring buskarna placeras
och fästs blåa och vita isblommor för att bära fram trädgården.
En is- och snöportal placeras vid trappstegen som leder upp mot snöberget
och som besökarna får passera igenom.
EXEMPEL JAKTPAVILJONGEN

Vinterträdgården (f.d veteranbilsområdet)
Tema: mystiskt vinterlandskap.
Hela området blir ett Winter wonderland landskap bestående av granar, träd,
gärdesgårdar, höbalar, istappar m.m. I området skulpteras och placeras väsen
som vättar, insekter, pysslingar m.m. All dekor, rekvisita samt träd, befintliga
och ditställda, snöas ner och vaxas där vi kan, för att skapa vinterkänsla.
Känslan är att man vandrar på en stig genom Kung Bores magiska värld.
EXEMPEL VINTERTRÄDGÅRDEN
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Folkets Trädgård
Tema: vinterskog
Kungsgranar i olika storlekar placeras ut och vaxas så att de inger en känsla av
att vara snötäckta. En taklösning byggs så att besökare kan äta medhavd
picknick under tak. Figurer såsom renar, björnar och älgar placeras ut i
”skogen”.
Granar i hela parken
150 st kungsgranar i olika storlekar, dessa vaxas så att de ser ut att vara
snötäckta. Granarna placeras ut runt hela parken så att känslan i hela parken är
ett vinterlandskap.
EXEMPEL GRANAR I PARKEN

En stor lampa
I urspungsplanen för vinterdröm läggs vitt arrangemangsgräs ut på Parktorget
och här finns en del av paketen i paketvandringen utplacerade. En stor lampa i
samma modell som bilden nedan fast större placeras i mitten av Parktorget för
att skapa en ännu mer värme på platsen.
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Förslag 2,
3 – 4 mkr utöver ordinarie ram
Gestaltning enligt ovan men med adderad belysning
Förslag nummer 2 är en ytterligare uppskalad version av förslag nummer 1.
I detta förslag belyses alla platser i förslag nummer 1 samt att vi adderar mer
belysning i flera träd runtom hela parken. Även alla skulpturer och
dekorelement belyses för att skapa få en maximal upplevelse dagtid som
kvällstid.
Den här insatsen gör att när de närboende tittar ut från sina fönster ser de
belysta träd och får en gemytlig känsla i sitt hem.
Ytterligare belysning generera dessutom att fler besökare kommer vilja besöka
Vinterdröm kvällstid.
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