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Upprustning av Järtas Park
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Järtas park är Alingsås mest centrala park med en speciell historia. Fredrik Järta
avled 1882 och han hade testamenterat parken till staden för att Alingsåsarna skulle
ha ”en egen park att promenera i och njuta av”.
På senare tid har parken mest varit ett problemområde. Boende kring parken har
klagat på de olägenheter som detta medfört. Parken har relativt få besökare, speciellt
med tanke på att den är den enda gröna platsen i stadskärnan. Den har en stor
potential som inte alls kommer fram idag. Därför påbörjades hösten 2016 ett
förändringsarbete i syfte att höja attraktiviteten och göra den till en naturlig
mötesplats i stadskärnan.
För att skapa bästa förutsättningar för en varaktig kvalitetshöjning har intentionen
från början varit att samverka med olika intressenter, bland annat fastighetsägarna.
Fastighetsägarna har bjudits in till presentationstillfällen och branschorganisationen
Fastighetsägarna har varit en samarbetspart i projektet.
En förstudie arbetades fram förra hösten av Lekverket. Den presenterades i början
av 2017 och mynnade ut i att vi vill skapa en park med sekelskifteskaraktär. Detta
historiska tema valdes delvis för att det passade med parkens egen historia men
även för att lyfta fram historieaspekten i samband med 400-års jubileumet.
Nu finns det ett förslag på en förändrad park med miniatyrhus såsom Nygrens gård
och Stampens kvarn i ”barnskala”, en paviljong som kan fungera som scen när så
önskas, en hinderbana med olika tidstypiska föremål såsom hatt, fickur, gammaldags
vagn mm.
I flerårsstrategin har parkavdelningen äskat 2 500 tkr för 2018 och 500 tkr för 2019.
För denna summa beräknar vi kunna genomföra en god restaurering av till exempel
markmaterial, inhägnad, sittplatser mm. Men för att göra en ordentlig förändring – ett
ordentligt lyft i stadskärnan, något utöver det vanliga, kommer dessa pengar inte att
räcka. De specialuppbyggda delarna är svåra att kostnadsberäkna, men vi har
uppskattat de till ca 2 250 tkr.
Vi avser att söka bidrag från externa finansiärer t.ex. företag, näringsidkare,
fastighetsägare m.fl. på ca 1 000 tkr. En del företag och fastighetsägare har redan
visat både intresse och vilja för att bidra till detta. I detta arbete medverkar
branschorganisationen Fastighetsägarna som har ett väl upparbetat nätverk med
många av de tänkta bidragsgivarna. Bidragen från externa finansiärer matchas
sedan mot avskrivningarna.
Resterande 1 250 tkr som bedöms nödvändiga för att skapa denna förändrade park
äskar vi av Kommunfullmäktige. Vår målsättning är att parken invigs 2019 och kan
komma att utgöra en del av stadens jubileumsinsatser. Men en insats som kommer
att finnas kvar även efter jubileumet och locka besökare året om i många år
framöver.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att av Kommunfullmäktige äska 2 250 tkr kronor 2019
utöver de medel som nämnden redan blivit beviljade.
Detta beslut ersätter tidigare äskande från Tekniska nämnden (TN § 57, 2017-12-12).
Expedieras till

KF

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 2 of 2

Utdragsbestyrkande

