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Projektnamn

Trygga tunnlar vid parken Solbrännan

Geografisk plats
för investering

Gångtunnlar under Götalandsvägen i Solberga,
Hägersten-Älvsjö sdf

Projektets mål
och syfte

Ett av de mest nyttjade gångstråken mellan Älvsjö centrum och
Solberga är en parkväg som går förbi parken Solbrännan.
Parkvägen passerar genom två gångtunnlar. I parken Solbrännan
finns en skateanläggning från 2017 som har blivit mycket populär
bland barn och ungdomar, men tidvis också tillhåll för droghandel,
utifrån uppgifter från polis och invånare.
Stadsdelsnämnden har gjort flera åtgärder i parken för att göra den
mer inbjudande för fler invånare och öka tryggheten. Bland annat
ett utegym, en ny entré, fler sittplatser, en mindre grillplats,
förbättrad belysning och buskagen har glesats ur. Enligt
synpunkter vid genomförd dialog i parken, trygghetsmöte med
boendeföreningar och trygghetsvandring med ungdomar, har
åtgärderna förbättrat upplevelsen av trygghet, men det finns behov
av kompletterande åtgärder. Framför allt ungdomarna lyfter fram
att gångtunnlarna upplevs som otrygga och en del väljer att istället
gena över den trafikerade Götalandsvägen, speciellt på kvällstid.
Syftet med projektet har varit att tunnlarna ska bli mer trygga och
trivsamma genom att de förses med emaljpaneler som utsmyckas
av elever vid Solbergaskolan. Panelerna är också enklare att
klottersanera än befintliga tunnelväggar.
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Slutredovisning

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

Eleverna vid Solbergaskolan tog fram motiven till panelerna
tillsammans med skolans bildlärare. Panelerna sattes upp i de två
tunnlarna under december 2020, och därför går det ännu inte att
bedöma vilken betydelse åtgärden haft för tryggheten.
Kommentarer från invånarna har varit mycket positiva och de
har önskat sig en invigning på plats tillsammans med skolans
elever. På grund av pandemin får den avvakta, men kan
förhoppningsvis genomföras senare under 2021.
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

I ansökan angavs att även belysningen i gångtunnlarna skulle
bytas ut. Det visade sig inte nödvändigt, då den byttes för några
år sedan och fungerar ihop med de nya panelerna.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Beviljat belopp: 1.600 tkr
Slutlig kostnad: 1.300 tkr
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Bilder före

Smal gångtunnel från Solbrännan mot Prästgårdsgärde/ÄlvsjöC.

Bred gångtunnel från Solbrännan mot Apelsinen/Solberga.
Bilder efter

Tunneln mot Prästgårdsgårde, utvändiga paneler.
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Tunneln mot Prästgårdsgärde, invändiga paneler.

Tunneln mot Apelsinen, utvändiga paneler.
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Tunneln mot Apelsinen, ena sidan med in- och utvändiga
paneler.

Tunneln mot Apelsinen, invändiga paneler.

