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Remissyttrande, Medborgarförslag om att måla om 
bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg; KS 
2021/201-1 
 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande 
medborgarförslag om att måla om bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg. 
Förbundet rekommenderar att bemöta barnets önskemål i samråd med 
stadsarkitekten. 
 
Beskrivning av ärendet 

Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande gällande inlämnat 
medborgarförslag.  
Medborgaren har inkommit med ett barns förslag att måla soffor på 
Norrtullstorget/Varuhallstorget mera färgglatt.  
 
Bakgrund 
Lindesbergs kommun har beslutat om ett ”Stadsmiljöprogram” med 
målsättning att möbler bör ha en gemensam färgsättning, delar av möbler som 
är av metall ska företrädesvis vara svarta i stadskärnan. Sitsen på bänkar och 
soffor ska som regel vara i trä. I de centrala delarna bör de vara målade med 
täckande färg, till exempel grönt eller svart. 
 
De befintliga sofforna består av svarta gjutjärnsgavlar och svartmålat virke. 
Sofforna är vintertid intagna för renovering inför kommande säsong. 
Norrtullstorget är sommartid möblerat med sex st soffor.  
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Vid inköp av nya soffor har förbundet gått över till att använda mer virke i oljad 
ek. Möbleringen på Kungsgatan och Norrtullstorget är åldersstigen och bör 
successivt bytas ut. 
Likaså är Norrtullstorget i behov av en ny gestaltning och en anpassning till 
dagens behov. Möbleringen är ålderstigen med undantag av planteringskärlen, 
beläggningen är oenhetligt och sliten samt träd, belysning och fasader skulle 
behöva anpassas. 2008 togs fram skissar av en konsult på uppdrag av BMB. 
 
 
Yttrande från Park 

En färgsättning i röd/rosa avviker från Stadsmiljöprogrammet. 
Att avvika med färgsättningen på en specifik plats kan vara möjligt om 
rumsbildningen anses tillräckligt avgränsad och tydligt samt att färgsättningen 
harmoniserar med platsen. 
Som harmoniserande färg kan en ljusare variant av faluröd, t.ex. antikröd vara 
tänkbart. Färgen harmoniserar då med typiska fasadfärger i det historiska 
centrumet. Rosa tycks dock avvika för mycket från färgvalet i området för 
riksintresset. 
Frågan om förändringen av färgsättning och val av kulör bör samrådas om, med 
stadsarkitekten. 
En ändring av färgsättning på Norrtullstorget ska begränsas under en viss tid 
och vid en ny gestaltning av torget eller inköp av ny möblering ska framtagna 
gestaltningsprinciper så som Stadsmiljöprogrammet vara vägledande. 
 
Barnkonvention 

Förbundet ser mycket positivt på att ett barn fundera på vår gemensamma 
miljö och ger uttryck för detta i ett medborgarförslag. Det är roligt att barnet 
uppskatta mer färg i samhället. En plats där kommunen bemöta önskemålet 
med en mer färgstark gestaltning är Tivoliparken med färgglada portaler. Till 
våren kompletteras parken med färgglada soffor. 
Det rekommenderas att ge förbundet i uppdrag att i samråd med 
stadsarkitekten bemöta barnets önskemål även vid Norrtulstorget.  
 
Kostnader 
För att ändra kulör behöver befintligt virke ersättas då täckfärg har en 
benägenhet till att flagna med ett ovårdat resultat. För sex soffor uppskattas 
därmed en extrakostnad på ca 8000 kr.  
 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
 

Artikel 12 

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 

rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
johanna.keskikungas@gmail.com

 Telefon
0702222122

 Postnummer och ort
711 30 Lindesberg

 Adress
KRISTINAVÄGEN 11 B LGH 1101

 För- och efternamn
JOHANNA KESKI-KUNGAS

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Hej!
Jag har en snart fyraårig dotter som har ett medborgarförslag.
Hon menar på att svart är en tråkig färg och tycker därför att bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg inte är jätteroliga.
Hon skickar med ett förslag på förbättring på en bänk. (Jag, hennes mor, har skissat själva bänken, Freja har färglagt som hon 
tycker att bänken ska se ut)
Jag lovade att vidarebefordra hennes förslag till dom vuxna som bestämmer.
Med vänlig hälsning,
Freja Keski-kungas, snart fyra år.
(Genom sin mamma Johanna Keski-kungas)

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Jag tycker om rosa & färger och alla i förskolan också - Freja

Här kan du bifoga filer
    (2,52 MB)E55403A0-C1DF-4EDB-A2D9-FD8ED8C03909.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2021/201-1
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