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Kommunstyrelsen

§ 219

Dnr 2019-00316

Karlskogaförslag ID5116 Fasad Kulturskolan
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över ett Karlskogaförslag om
belysning på bland annat Kulturskolans fasad.
Förslagställaren skriver att Kulturskolan är en Karlskogas vackraste
byggnader, den ligger belägen så att alla som passerar Karlskoga ser den
från E18. Varför inte ge den en vacker fasadbelysning för alla som
passerar att njuta av?
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2019 SBN § 57 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att belysa fasaderna på
Kulturskolan och Bregårdsskolan som en del i arbetet med ”Attraktivt
E18. Genom detta anses Karlskogaförslaget om att belysa Kulturskolans
fasad är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2019
Karlskogaförslag [5116]Fasad Kulturskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att mot
bakgrund av vad som redan planeras att anse Karlskogaförslaget
tillgodosett.
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Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 92

Dnr 2019-00156

Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
Karlskogaförslag om belysning på bland annat Kulturskolans fasad.
Förslagställaren skriver, Kulturskolan är en Karlskogas vackraste
byggnader, den ligger belägen så att alla som passerar Karlskoga ser den
från E18. Varför inte ge den en vacker fasadbelysning för alla som
passerar att njuta av?
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren att det
är en vacker byggnad och att en fasadbelysning passar bra till byggnaden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2019 SBN § 57 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att belysa fasaderna på
Kulturskolan och Bregårdsskolan som en del i arbetet med ”Attraktivt
E18. Samhällsbyggnadsnämnden anser genom detta att
Karlskogaförslaget om att belysa Kulturskolans fasad är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 april 2019 SBN § 57
Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå att mot bakgrund av vad
som redan planeras att Karlskogaförslaget är tillgodosett.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

__
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Tjänsteskrivelse
2019-05-16
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare

Anna-Karin Davidsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
Karlskogaförslag om belysning på band annat Kulturskolans fasad.
Förslagställaren skriver, Kulturskolan är en Karlskogas vackraste
byggnader, den ligger belägen så att alla som passerar Karlskoga ser den
från E18. Varför inte ge den en vacker fasadbelysning för alla som
passerar att njuta av?
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren att det
är en vacker byggnad och att en fasadbelysning passar bra till byggnaden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2019 SBN § 57 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att belysa fasaderna på
Kulturskolan och Bregårdsskolan som en del i arbetet med ”Attraktivt E18.
Samhällsbyggnadsnämnden anser genom detta att Karlskogaförslaget om att
belysa Kulturskolans fasad är uppfyllt.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 april 2019 SBN § 57
Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Bakgrund
Som en del i arbetet med ”Attraktivt E18” fick samhällsbyggnadsförvaltningen den 9 april i uppdrag att belysa fasaderna på två offentliga
byggnader längs E18; Kulturskolan och Bregårdsskolan. Både Kulturskolan
och Bregårdsskolans byggnader är vackra och ligger väl synliga från E18.
Fasadbelysningar på dessa byggnader skapar en känsla av ökad trygghet och
bidra till att skapa en trevlig stadsmiljö. Projektet kommer att genomföras
under 2019 och enligt Karlskoga kommuns projektmodell.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att mot bakgrund av vad som
redan planeras att Karlskogaförslaget är tillgodosett.

Tjänsteskrivelse
2019-05-16

Kristin Södergren
Avdelningschef för Teknik och fastighetsavdelningen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledningskontor
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