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Vintern är slut om några veckor och dagarna blir allt ljusare. Vi vill kommande vintrar se mer
trivsamma och trygga mötesplatser runt om i kommunen. Platser som Lundagård, Arenaparken
och stora delar av västra Lund men även andra delar av kommunen kännetecknas av att de är
öde om kvällar. I kombination med att de är öde, är dessutom många stadsdelar mörka. Ett
tydligt exempel är just Lundagård, där många studenter väljer bort parken som hemväg under
sen kvällstid. Av denna anledning föreslår vi att man ökar utbudet på vinteraktiviteter, för att
åstadkomma både ökad trivsamhet och trygghet på de mest mörka ställena, under årets mest
mörka månader.
Alla minns nog vintern 2018-2019, då Musikhjälpen var i Lund. Sättet Stortorget mycket snabbt
förvandlades till en genuin mötesplats med mycket folk i rörelse är nog ett bra exempel på hur
spektakulära vinteraktiviteter där invånare får en god anledning att vistas utomhus, både sätter
en stad på kartan men också gör den tryggare.
En av de största traditionerna i Sverige är just julaktiviteter. Det är något många sannolikt tycker
är vackert. Därför vill vi föreslå att kommunen tittar efter möjligheter, där man på både
kommunal mark och genom samverkan med markägare skapar antingen vackert utsmyckade
miljöer som marknadsför Lunds fantastiskt vackra landmärken, eller ökar utbudet på andra
typer av julaktiviteter.
Med hjälp av exempelvis spektakulär julbelysning, aktiviteter som isbanan på Stortorget eller
andra typer av evenemang kan man bidra till att fler människor är ute och rör på sig. En
levande miljö om kvällen bidrar i sin tur till ökad trygghet. Vi politiker bör tänka utanför
boxen och bidra till mer trivsamma stadsdelar, tätorter och parker under årets mörkaste period
- överallt i kommunen och inte bara i centrala Lund. För oss socialdemokrater är det självklart
att hela kommunen ska leva.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt tekniska nämnden, i samråd med berörda nämnder, att inför vintern
2021 genomföra en kartläggning över vilka områden i kommunen som är mest
mörka och öde om vinterkvällar,

att

uppdra åt tekniska nämnden, i samråd med berörda nämnder och bolag, att till
december 2021 anordna jul- och vinteraktiviteter eller installera belysning i syfte
att skapa en mer trivsam stadsmiljö,

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utöka Vinterlunds aktiviteter till fler
områden i kommunen, samt
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att

uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera kostnader som ovanstående uppdrag
medför i den kommande EVP-processen.

För Socialdemokraterna,
Haris Hadzovic (S)

Lena Fällström (S)

