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När kommunen bygger nytt och förändrar det offentliga rummet bör
barns säkerhet och en barnvänlig plats alltid vara främsta prioritet, även
om nya platser kan behöva finnas ett tag för att identifiera riskmoment.
Alla umebor bör kunna vistas med sina och andras barn vid älven på ett
säkert sätt. Trots full uppmärksamhet är det lätt hänt att ett barn springer
iväg och man tappar barnet ur sikte. Kanske har man flera mindre barn
som springer åt olika håll eller ett mindre barn att ta hand om. Även skoloch förskoleklasser ska på ett tryggt sätt kunna besöka Väven.
Nedanför Väven, dess café och park är kajkanten väldigt skarp och långt
till vattnet. Det är djupt och strömt, vilket gör området extra farligt för
barn och skulle behöva säkras upp. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap skriver: ”Förutom att hålla med livräddningsutrustning finns
även en rad andra åtgärder som anläggningsägaren kan anordna för att
minska riskerna, som t.ex. räcke där det kan vara risk för trängsel eller
vid behov av barnsäkerhet.” Åtgärder som minskar risken för fall ner i
vattnet rekommenderas om det finns många människor i området, stora
som små, och om vattnet utgör särskild fara som t.ex. vattendjup eller har
starka strömmar. Vidare rekommenderas hinder om det är en
höjdskillnad mellan gångplan och vattenyta så att det är svårt att nå en
nödställd.
Detta kan göras både säkert och estetiskt snyggt. Man kan dessutom
tänka sig att slussen ut från fiket i Väven måste öppnas med
knapptryckning och/eller ett skyddsnät nedanför kajkanten. Idéerna kan
vara många men utgångspunkten är att en eller flera säkerhetsåtgärder
bör vidtas nedanför vårt nya populära kulturhus för att minimera risken
för olyckor och för att inte sällskap med ett eller flera små barn ska
behöva undvika platsen.
Vänsterpartiet yrkar:

att uppdra till Tekniska nämnden att säkerhetsutrustning och/eller räcke
sätts upp vid parken och Kulturväven på ett estetiskt tilltalande sätt för
barns säkerhets skull.
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