INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Vårflodsparken

Adress:

Livlandsgatan, Enskedefältet

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

08-50814585

1

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max ca 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Parkinvesteringen avser totalt ombyggnad av plaskdammen i Vårflodsparken. Den är sliten och i
dålig skick. Den är för djup för att motsvara dagens säkerhetskrav. Plaskdammen är väldig populär
och är tillsammans med resten av Vårflodsparken väldigt välbesökt. Plaskdammsanläggningen
behöver moderniseras med ett nytt teknikhus med plats för besökstoalett.

Mål och syfte med projektet
Ta till vara parkens ursprung men komplettera men uppdaterade till dagens säkerhetskrav och
upplevelsevärden hos besökarna. Förstärka Entrer till parken och plaskdammen.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
X

Parkvägar

X

Trappor/Murar

X

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Under 2021 så kommer plaskdammen att projekteras därefter upprättas handlingar. Det är viktigt att
plaskdammen behöver sin ursprungliga uttryck samtidigt som den tillför lekvärden och klarar dagens
säkerhetskrav. Beräknat byggstart 2022.

Drift- och underhållskonsekvenser
Vi förväntar oss en ökad drift och avskrivningskostnad eftersom vi bland annat utökar belysning och
bygger nytt teknikhus. Vi förväntar oss en minskning av plaskdammens underhållskostnader
eftersom nuvarande anläggning är väldigt sliten och kräver mycket underhåll.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021* Beslutat 2022
1,4

9,3

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
10,7

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Namn: Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Storängsparken

Adress:

Tavelsjövägen 10, Årsta

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Tel: 08-50814585

2

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

I parken finns en anläggd bäckfåra med egen pumpanläggning och uppvuxen växtlighet längs
kanterna. Anläggningen är sedan flera år ur funktion och bäckfåran och dess kanter är i dålig skick.
Vi vill återställa anläggningen till ursprunglig skick med nytt pump system ny bäckfåra delvis ny
växtlighet samt nya möbler. Vi vill även renovera en grillplats som ligger i anslutning till bäckfåran
med ny grill, nya sittmöbler samt nödvändiga markarbeten.

Mål och syfte med projektet
Att återställa bäckfåran till dess ursprungliga skick för att bibehålla Erik Glemmes vision och ge
Storängsparkens besökare fina upplevelsevärden. Vatteninslag i parkmiljö bidrar även till ett bättre
klimat eftersom det upplevs som svalkande under värmeböljor.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

X

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Storängsparken är på grund av sin storlek och sina värden indentifierad som en stadsdelspark och
det är angeläget att parkens anläggningar fungerar och ger besökarna de upplevelsevärden som de
förväntar sig i en park av den här digniteten. Det finns stora skuggande träd i närheten av bäckfåran
och de tillsammans med vattnet bidrar till både ökad biologisk mångfald och bättre
klimatförutsättningar vid värmeböljor.

Drift- och underhållskonsekvenser
Anläggningen har varit urfunktion under lång tid och vi har därför idag inga drift och
underhållskostnader alls. Vi förväntar oss att kostnader för drift samt avskrivningskostnader kommer
att öka såväl som underhåll.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021* Beslutat 2022
0

1,2

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
14,5

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Namn: Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Grynkvarnsparken

Adress:

Johanneshovsvägen- Skulptörvägen, Årsta

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Tel: 08-50814585

3

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Under 2020 genomförde renovering av Grynkvarnsparkens plaskdamm samt ytorna i dess närhet.
Denna ansökan avser renovering av resten av Grynkvarnsparken inklusive lekplatsen. Samråd har
under hösten 2017 varit för förstudien där invånarna fick lämna synpunkter, som ska arbetas in i
projektet. Parkens olika funktioner bör utvecklas för att klara av det ökade besökstryck den kommer
utsättas för när området exploateras. Det behövs nya sittplatser för lugn och ro, ytor för lek och
spontanidrott samt föryngring av ett uppvuxet trädbestånd.

Mål och syfte med projektet
Ta till vara parkens ursprung men komplettera med uppdaterade aktiviteter som t.ex. renovering av
lekplats och utveckling av sittytor och ytor för solbad och spontanlek. Översyn av växtlighet med
komplettering av blommande buskar och nya träd i syfte att förbättra det biologiska mångfalden.
Parken ska vara inkluderande och välkomnande och innehålla upplevelsevärden och aktiviteter för
medborgare och besökare i alla åldrar.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
X

Parkvägar

X

Trappor/Murar

X

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Vi vill utöka belysningen i parken eftersom det är ett återkommande önskemål från våra medborgare
som speglar dagens besöksmönster.

Drift- och underhållskonsekvenser
Drift och underhållskostnader samt avskrivningar kommer öka men mervärdet för medborgarna
kommer bli högre.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021* Beslutat 2022
8

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
21

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Namn: Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Krokarna i Enskede

Adress:

Olika adresser i Enskede

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Tel: 08-50814585

4

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Renovering av gamla grusvägar och även tillgängligöra dem, även åtgärda vägnära växtlighet samt
möblera med parksoffor och papperskorgar. Exploateringskontoret ska under 2021 ta fram en
förstudie om hur man skulle kunna renovera krokarna som ett grönkompensationsprojekt. Vi vill i
detta projekt börja implementera deras ideer.

Mål och syfte med projektet
Återtagande av de historiska parkkaraktärerna som symboliserar Gamla Enskede trädgårdsstad.
Samt tillgängligöra den för stadens invånare.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
X

Parkvägar

X

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

En del av krokarna ligger ganska undan skymd och en del entrer kan behöva tydliggöras.

Drift- och underhållskonsekvenser
Drift och underhållskostnader samt avskrivningar kommer öka men mervärdet för medborgarna
kommer bli högre.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021* Beslutat 2022
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
6

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Namn: Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Backen 1D

Adress:

Östberga, Årsta

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Tel: 08-50814585

5

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Staden har under 2015-2020 renoverat parken i 3 etapper etapp A,B,C och nu är det sista etappen D
kvar.Tidplanen för etapp 1 D är idagsläget osäker då den platsen i dag används som en tillfällig
förskolegård men när nya förskolan blir klar 2023/2024 så kan vi renovera sista delen så att hela
parken blir klar. I sista etappen är tanken att satsa på aktiviteter för lite äldre barn, t.ex. parkour,
skate och klättring på ytan som idag fungerar som förskolegård.

Mål och syfte med projektet
Projektering för en rolig, tillgänglig och trygg lekpark, som inbjuder till lek, rörelse och umgänge.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

X

Trappor/Murar

X

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Vi har inte kunna bygga sista etappen av Backens sista etapp eftersom marken har varit utlånad som
tillfällig förskolegård. Ytan kommer att återgå till parkmark under 2023 till 2024 och vi avser starta
projektering därefter.

Drift- och underhållskonsekvenser
Drift och avskrivningskostnader på utförd investering ökar men fler kan använda ytan och vi får fler
nöjda medborgare.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021*

2022

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK

12,7

0

18,3

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör
Handläggare SDF:

Namn: Pierre Persson

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Vättersdälden

Adress:

Vättersvägen, Årsta

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Tel: 08-50814585

6

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 200 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Vätterstäldens lekplats plus plaskdammsytorna förutom plaskdammen renoverades under 2017.
Plaskdammsbotten och sargerna är mycket slitna och motsvarar inte dagens säkerhetskrav. Vi vill
renovera själva plaskdammen och även åtgärda en mindre låg punkt i angränsande gräsyta där det
samlas vatten. Plaskdammen är mycket välbesökt och uppskattad av både barnfamiljer och
verksamheter i området t.ex. fritidshem och förskolor. Genom att renovera plaskdammen tillgodoser
vi god säkerhet och god kvalitet. Genom att samtidigt se över den ofta översvämmade gräsytan ger
vi besökarna mer yta att sitta på.

Mål och syfte med projektet
Att tillgodose god kvalite och goda lekvärden för plaskdammens besökare.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

X

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

I en stadsdel där vi inte har några strandbad vet vi att våra plaskdammar är ett uppskattat besöksmål
och det är viktigt att tillhandehålla god kvalitet.

Drift- och underhållskonsekvenser
Drift och underhållskostnader samt avskrivningar kommer öka men mervärdet för medborgarna
kommer bli högre.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2021* Beslutat 2022
5,8

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
11,8

Prioritering
1
2
3
4
5
6

Projekt
Budget tom 2021 Beslutat 2022 Uppskattat totalt Reinvestering (J/N)
Vårflodsparken
1,4
9,3
10,7
Storängsparken
0
1,2
14,5
Grynkvarnsparken
8
0
21
Krokarna i Enskede
0
0
6
Backen 1D
12,7
0
18,3
Vättersdälden
5,8
0
11,8

0
0
0
0
0
0

Beskrivning
Parkinvesteringen avser totalt ombyggnad av plaskdammen i Vårflods
I parken finns en anläggd bäckfåra med egen pumpanläggning och up
Under 2020 genomförde renovering av Grynkvarnsparkens plaskdam
Renovering av gamla grusvägar och även tillgängligöra dem, även åtg
Staden har under 2015-2020 renoverat parken i 3 etapper etapp A,B,C
Vätterstäldens lekplats plus plaskdammsytorna förutom plaskdammen

ggnad av plaskdammen i Vårflodsparken. Den är sliten och i dålig skick. Den är för djup för att motsvara dagens säkerhetskrav. Plaskdammen är väldig populär och är tillsammans med resten
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även tillgängligöra dem, även åtgärda vägnära växtlighet samt möblera med parksoffor och papperskorgar. Exploateringskontoret ska under 2021 ta fram en förstudie om hur man skulle kunna
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det ökade besökstryck den kommer utsättas för när området exploateras. Det behövs nya sittplatser för lugn och ro, ytor för lek och spontanidrott samt föryngring av ett uppvuxet trädbestånd.
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. Genom att samtidigt se över den ofta översvämmade gräsytan ger vi besökarna mer yta att sitta på.

