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Projektnamn

Belysning i parken Bergtorpskärret

Geografisk plats
för investering

Långbrodalsvägen, Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål
och syfte
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Parken Bergtorpskärret har varit måttligt använd trots parkens
utbud med lekplats, bollplan och skejtbana. Det beror bland annat
på att det endast finns belysning utmed det genomgående
parkstråket, och inte på lekytorna. Under delar av året har parken
också svåra problem med att regnvatten blir stående i ytorna.
Älvsjö stadsdelsnämnd har fått klimatinvesteringsmedel för att
dränera parken och anlägga en dagvattenplantering. I samband
med det ska även lekplatsen och skejtbanan att rustas upp och
kompletteras.
I området finns många ungdomar och enligt polisen, fältassistenter
och grannar finns problem vid närliggande Johan Skytteskolan på
kvällar och helger. Det är ungdomar som buskör, eldar i
skräpkorgar och dricker alkohol. Drogförsäljare har även setts till
där kvällstid. När stadsdelsnämnden bygger ut den lilla
skejtanläggningen i Bergtorpskärret kommer den att locka fler
ungdomar och det kan föra med sig otrygghet. För att förekomma
det vill stadsdelsnämnden sätta upp extra belysning i skejtparken,
lekplatsen och vid bollplanen.

Sida 2 (4)

Slutredovisning

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

Ny belysning för Bergtorpskärrets lekytor har projekterats och
monterats i samband med upprustning av hela parken.
Lekplatsen, skejtbanan och bollplanen öppnade i december
2020. Gräsytorna och den nya dagvattenplanteringen är fortsatt
inhägnade för att växtligheten ska etablera sig. Öppningen var
mycket efterlängtad och parken fylldes snabbt med besökare,
som var positiva till den nya belysningen som gör att parken går
att använda även eftermiddagar och kvällar under höst och
vinter. Förvaltningen kan konstatera att parken är mycket mer
populär än tidigare och de många barnfamiljerna minskar risken
för den otrygghet som kan uppstå när endast ungdomar vistas på
en plats.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Även den lilla gångbron genom parkens nya dagvattenplantering
har fått belysning.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Beviljat belopp: 1.500 tkr
Slutlig kostnad för belysningen: 1.500 tkr

Bilder före

Skejtparken före ombyggnad. Ingen belysning.
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Lekplatsen före ombyggnad. Ingen belysning.
Bilder efter

Belysning på gångbron över dagvattenplaneringen. I bakgrunden
skejtanläggningen med belysningsmaster. Fotot taget innan parken
öppnade och innan masterna var inkopplade.

Efter skejtparkens öppning. Byggstaketen kvar för att skydda
gräsytorna.
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Lekplatsen med belysningsmaster innan parken öppnades.

