Bilaga 4.2 - Uppföljning
trygghetsinvestering Enskede IP
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Utökad belysning vid Enskede IP, Enskede gård 1:1

Enskede gård 1:1

Enskede IP är en populär idrottsplats med planbelysning tänd
mellan 07.00-22.00. För att spara på energiåtgång och för att inte
störa grannar släcks planbelysningen på kvällen.
Den befintliga men sporadiska parkbelysningen som ska
komplettera planbelysningen på idrottsplatsen är bristfällig. Det
innebär att platsen blir väldigt mörk och upplevs otrygg efter
mörkrets inbrott. I Stockholm ska människor ha möjlighet till, vilja
och våga röra sig fritt under hela dygnet utan att känna sig rädda
men mörka miljöer riskerar att stänga ute stora grupper. Målet är
att skapa tryggare miljö i och omkring byggnaderna vid Enskede
IP, detta görs via kompletterande som innebär att det installeras ny
trygghetsskapande belysning på idrottsplatsen i form av bland
annat kompletterande parkbelysning och strålkastare på
byggnader. Det är generellt problem med inbrott och skadegörelse
på många av våra idrottsplatser på grund av att de ligger avskilt
och dunkelt. Projektet har
således en brottspreventiv avsikt men syftar kanske framförallt till
att fler ska känna sig trygga genom en förbättrad belysning

.
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Delrapport

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Projektet har relativt nyligen blivit godkänt att genomföras inom
ramen för satsningar på trygghet. Arbetet har påbörjats och inga
stora avvikelser finns att rapportera.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

I nuläget inga avvikelser att återrapportera.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Endast mindre utfall i projektet, men prognosen är ett utfall
enligt plan, dvs 0,5 mnkr för helåret 2020.
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Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

