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Svar på medborgarförslag om belysning vid Örtjärn  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera ett 
medborgarförslag om belysning vid Örtjärn till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren vill att 
kommunen belyser området bestående av fotbollsplan och pulkabacke i nära 
anslutning till Örtjärns badplats, med tanke på att det vintertid blir mörkt på 
platsen. Vidare föreslås att hela promenadstråket längs med sjön från 
badplatsen fram till Örtjärnsvägen blir försett med belysning.  

Frågan om att belysa det föreslagna området vid Örtjärn har tidigare utretts 
av förvaltningen. Resultaten från tidigare dialog visar att de boende i 
Nysäter inte är samstämmigt överens om att området bör belysas.  

Förvaltningen bedömer att dagens belysning är tillräcklig för att tillgodose 
behovet av rekreation på platsen. Pulkabacken nyttjas främst av yngre barn 
och dess föräldrar, vilket gör att det inte finns ett behov av belysning under 
sena vinterkvällar.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2022 
 Medborgarförslag om belysning vid Örtjärn  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 131 
 Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2018 § 27 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera ett 
medborgarförslag om belysning vid Örtjärn till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren vill att 
kommunen belyser området bestående av fotbollsplan och pulkabacke i nära 
anslutning till Örtjärns badplats, med tanke på att det vintertid blir mörkt på 
platsen. Vidare föreslås att hela promenadstråket längs med sjön från 
badplatsen fram till Örtjärnsvägen blir försett med belysning.  

Det aktuella rekreationsområdet ligger i bostadsområdet Nysäter i 
Mölnlycke vid sjön Örtjärn. I gällande detaljplan för Kullbäckstorp 2:7  

Page 660 of 1011



  2(3) 

           
       

m.fl., bostäder i Nysäter, är det aktuella området markerat som allmän 
platsmark och naturpark. En badplats med bastu finns även i närheten av 
platsen. Promenadstråket längs Örtjärn utgörs av en naturstig som sträcker 
sig cirka 500 meter. Strandområdet öster om Örtjärn nyttjas för en rad olika 
fritidsaktiviteter, bl.a. används backen från parkeringen som pulkabacke 
under vintertid.  

Uppdrag att utreda frågan om kompletterande belysning i Nysäter 

Förvaltningen har tidigare behandlat frågan om att sätta upp kompletterande 
belysning i Nysäter. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 131 att 
ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda frågan avseende 
kompletterande belysning, för att hitta en för kommunen och de boende 
acceptabel lösning. Under hösten 2018 bjöd därmed förvaltningen in de 
cirka 200 hushållen i närområdet till ett dialogmöte för att klargöra den 
lokala inställningen till att belysa platsen. Intentionen med mötet var att föra 
en diskussion om vilket förslag som föreföll lämpligast för platsen.  

Resultatet från dialogmötet visade att av de närvarande hushållen ställde sig 
fyra positiva till förslaget, fem hushåll ställde sig negativa till förslaget och 
fyra hushåll gjorde inte ett tydligt ställningstagande i frågan. Nysäters 
Fritid- och Intresseförenings ordförande bedömde att majoriteten av 
föreningens medlemmar, vilket utgör mer än hälften av de boende i Nysäter, 
var positivt inställda till förslaget om att belysa platsen. Samtidigt framhölls 
hur flertalet ansåg att de som bor närmast parkområdet får bestämma i 
frågan.   

Under dialogmötet lyftes även frågan om att belysa gångstigen längs sjön. 
Deltagande hushåll ansåg inte att det fanns ett behov av belysning längs 
sträckan då det endast är ett par hundra meter längs Småstugevägen där 
gångbana saknas. Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 § 27 
att uppdraget är genomfört och därmed avslutat, med bakgrund i 
förvaltningens bedömning att det inte fanns tillräcklig lokal förankring för 
att anlägga belysning.  

Ekonomiska konsekvenser  

Vid ett anläggande av belysning i området, i enlighet med 
medborgarförslaget, bedömer Härryda Energi AB att investeringskostnaden 
skulle uppgå till cirka 500 tkr exklusive driftskostnader.  
 

Förvaltningens bedömning 
Frågan om att belysa det föreslagna området vid Örtjärn har tidigare utretts 
av förvaltningen. Resultaten från tidigare dialog visar att de boende i 
Nysäter inte är samstämmigt överens om att området bör belysas. 

Förvaltningen bedömer att dagens belysning är tillräcklig för att tillgodose 
behovet av rekreation på platsen. Pulkabacken nyttjas främst av yngre barn 
och dess föräldrar, vilket gör att det inte finns ett behov av belysning under 
sena vinterkvällar.  
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Louise Skålberg   Irmana Cukur  
Samhällsbyggnadschef   Administrativ chef 
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Inskickat av: EMMA HASSELGREN
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#49246

Datum
2021-12-09 22:10

Ärendenummer: #49246 | Inskickat av: EMMA HASSELGREN (signerad) | Datum: 2021-12-09 22:10

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer

För- och efternamn 
EMMA HASSELGREN

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Belysning Ötjärn

Beskriv förslaget
Önskar belysning vid fotbollsplanen och pulkabacken vid Ötjärn. Nära badplatsen. Det är väldigt mörkt där vintersäsongen och om 
det är belysning kan man vistas där efter kl 16.
Önskar även belysning hela promenadapåret vid ötjärn vid badplatsen samt vid bryggorna hela vägen fram till ötjärnsvägen. Resten 
av ötjärn har ju belysning men när man kommer dit kan man inte gå längs vattnet utan får gå via bostadsområdet.
Å
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