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Projektnamn

Trygghetsskapande verksamhet i Solbergaskogen

Geografisk plats
för investering

Hundrastgården i Solbergaskogen, Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål
och syfte

Polisen har vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning
längs med parkstråken i Solbergaskogen där det pågår droghandel,
samt behovet av aktiviteter längs skogens parkstråk för att öka
tryggheten. Föreslagna aktivitetsytor som kommit in som
medborgarförslag är utegym, konstgräs på en liten bollplan, samt
förbättringar av hundrastgården. När fler invånare vistas i skogen
bidrar det till en ökad upplevelse av trygghet.
Solberga hundrastgård ligger mitt i Solbergaskogen.
Hundrastgården är populär, men det finns också önskemål om
förbättringar som gör att fler vill använda den. Med en attraktiv
målpunkt i form av en upprustad hundrastgård blir det fler
hundägare som promenerar på Solbergaskogens parkvägar olika
tider på dygnet och det blir mindre attraktivt för drogförsäljare och
tryggare för övriga Solbergabor som rör sig där.
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Slutredovisning

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

Trygghetsinvesteringar i Solbergaskogen som redovisades i
VB 2019:
 ett nytt utegym
 konstgräs på lilla bollplanen
 förbättrad belysning utmed gångstråket och vid bollplanen
Åtgärderna uppskattas av invånarna och har lett till att fler
personer rör sig på gångstråken i Solbergaskogen.
Upprustningen av hundrastgården blev klar i december, och
därför går det inte att bedöma vilken betydelse den haft för
tryggheten. Kommentarer från hundägarna har varit positiva,
men en del saknar de ytterligare kompletteringar som planerades
från början men som inte rymdes i budgeten.
Därutöver har stadsdelsnämnden gjort ytterligare investeringar i
Solberga 2018-2019 som finansierats med stadens
trygghetsmedel: utegym och ny entré i Solbrännan, bättre
belysning och konstgräs på bollplanen i Apelsinen. 2020 har
investeringarna i Solberga, utöver hundrastgården, omfattat ett
nytt belysningsnät i parken Solbrännan och utsmyckning av
gångtunnlar.
Enligt stadens trygghetsmätningar ligger Hägersten-Älvsjös
stadsdelsområde sammantaget under genomsnittet i Stockholms
stad då det gäller narkotikahandel som sker öppet på gata eller
torg. Men stadsdelen Solberga ligger tydligt över genomsnittet i
staden. 2020 års trygghetsmätning visar dock att en minskning
har skett i Solberga sedan förra mätningen 2017.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Hundägare har framfört önskemål om upprustning och
utbyggnad av hundrastgården, med en del för mindre hundar, en
sluss vid grinden, agility-hinder, bänkbord, regnskydd och nytt
markmaterial för att det inte ska bli stående vatten i
hundrastgården. Budgeten räckte inte till alla åtgärder och
förvaltningen valde att satsa på ny markbeläggning och
agilityhinder.
2019
Beviljat belopp: 1.600 tkr
Förbrukade medel: 1.500 tkr.
Resterande belopp 100 tkr ombudgeterades till 2020.
2020
Ombudgeterat från 2019: 100 tk
Beviljat belopp i T1 2020: 300 tkr
Slutlig kostnad för upprustningen av hundrastgården: 377 tkr.
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Bilder före

Hundrastgårdens enda lekutrustning var tidigare några stockar.
Vid regn blev marken lerig och fick vattensamlingar.
Bilder efter

Agilityhinder gör hundrastgården roligare för hundarna, och
den får fler besökare. Den nya markbeläggningen ska förhindra
lerighet och vattensamlingar.
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