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Projektnamn

Parken Solbrännan – flera åtgärder

Geografisk plats
för investering

Götalandsvägen-Folkparksvägen i Solberga, Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål
och syfte

Parken Solbrännan ligger mellan Älvsjö centrum och Solberga.
Tidigare fanns där endast en liten bollplan som inte användes.
2017 byggde stadsdelsförvaltningen en skateanläggning i
Solbrännan. Den har blivit mycket populär bland barn och
ungdomar, men tidvis också tillhåll för droghandel.
Stadsdelsnämnden har därefter gjort flera åtgärder i parken för att
göra den mer inbjudande för fler invånare och öka tryggheten. Där
finns nu ett utegym för att locka även vuxna till parken. En ny
entré mot Götalandsvägen har gjort parken mindre instängd.
Dessutom finns nu fler sittplatser i form av en gradäng, en mindre
grillplats och buskagen har glesats ur. 2020 förbättrades
belysningen i form av ett belysningsnät ”stjärnhimmel” över den
större gräsytan i parken som används för picknick och
pulkaåkning.
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Slutredovisning

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

Trygghetsinvesteringar i Solbrännan som redovisades i
VB 2019:
En ny entré med trappa mot Götalandsvägen.
Fler sittplatser i form av en gradäng i slänten.
En mindre grillplats.
Ytterligare beskärning av träd och buskage.
Den kompletterande belysningen som planerats, i form av ett
belysningsnät ”stjärnhimmel”, hann inte genomföras under
2019, utan medlen ombudgeterades till 2020.
Belysningsnätet sattes upp under hösten 2020 över den större
gräsytan i parken som används för picknick och pulkaåkning.
Byggstaketet stod kvar till årsskiftet för att skydda gräsytorna.
När snön kom i januari togs byggstaketet bort och belysningen
blev mycket uppskattad av pulkaåkare som kunde använda
backen även på eftermiddagar och kvällar.
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

Inga avvikelser.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

2019
Beviljat belopp: 700 tkr
Förbrukade medel: 482 tkr
Ombudgeterat till 2020: 200 tkr
2020
Ombudgeterat från 2019: 200 tkr
Beviljat belopp i T1 2020: 200 tkr
Slutlig kostnad för belysningsnät: 377 tkr
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Bilder före

Gräsytan i parken Solbrännan som används för picknick och
pulkaåkning.
Bilder efter

Belysningsnätet i form av en stjärnhimmel tänt. Byggstaketet stod
kvar för att skydda marken, tills det kom tillräckligt med snö för
pulkaåkning i januari.

