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§ 279
Frågestund

HEL 2013-007528, 2013-009559, 2013-011349, 2013-011350, 2013-011357, 2013-011356

Behandling

Under frågestunden behandlades fråga nr 27:

Ledamoten Nina Huru (nr 27)

Helsingfors stad har aktivt utvecklat stadskulturen bl.a. utifrån 
fullmäktigemotioner. Staden har gjort ett beaktansvärt arbete när det 
gällt att få stadsbilden levande och trivsam. Vasagatan blev tack vare 
ett fullmäktigebeslut gågata till sommaren genom en fördelaktig tillfällig 
lösning. Olika workshoppar bildades för att idéer om evenemang på 
Vasagatan skulle fås fram. 

Berghäll är skådeplats för många evenemang, och mycket folk är på 
olika sätt med och gör sin stadsdel attraktiv. Det vanligaste sociala 
mediet är Facebook. Efter evenemangen skriver tidningarna också om 
problem, må det sedan vara buller, skräp på gatorna eller brister hos 
den ansvariga kontaktpersonen. 

Jag frågar nu hur Helsingfors stad ämnar se till att myndighetsarbetet 
är smidigt när helsingforsarna fritt kommer med idéer om evenemang. 
Hurdana förslag om ett utvecklat försök med Vasagatan som gågata 
finns det? (Kaj)

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 11.9.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 11.9.2013

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas fråga nr 27:

Ledamoten Nina Huru (nr 27)

Helsingfors stad har aktivt utvecklat stadskulturen bl.a. utifrån 
fullmäktigemotioner. Staden har gjort ett beaktansvärt arbete när det 
gällt att få stadsbilden levande och trivsam. Vasagatan blev tack vare 
ett fullmäktigebeslut gågata till sommaren genom en fördelaktig tillfällig 
lösning. Olika workshoppar bildades för att idéer om evenemang på 
Vasagatan skulle fås fram.
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Berghäll är skådeplats för många evenemang, och mycket folk är på 
olika sätt med och gör sin stadsdel attraktiv. Det vanligaste sociala 
mediet är Facebook. Efter evenemangen skriver tidningarna också om 
problem, må det sedan vara buller, skräp på gatorna eller brister hos 
den ansvariga kontaktpersonen.

Jag frågar nu hur Helsingfors stad ämnar se till att myndighetsarbetet 
är smidigt när helsingforsarna fritt kommer med idéer om evenemang. 
Hurdana förslag om ett utvecklat försök med Vasagatan som gågata 
finns det?

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 2.9.2013 kl. 12 utgör bilagor till denna 
framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till 
stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt 
följande:

22 (Sj), 23–25 (Stj), 26 (Kj) och 27 (Kaj).

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när 
frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 9.10.2013.

Upplysningar
Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kyselytunnille 11.9.2013 jätetyt kysymykset


