Bilaga 10 - Uppföljning
trygghetsinvestering

Projektnamn

Omgestaltning av allmän plats i Västertorp

Geografisk plats
för investering

Västertorpsvägen 64, Västertorp

Projektets mål
och syfte

Fel! Hittar inte
referenskälla.Sida 1 (7)

Målet med investeringen var att förstärka tryggheten på en plats
som pekats ut som otrygg vid närmiljövandringar och
samverkansforum. Bland annat förekom droghandel i anslutning
till platsen och den dåliga sikten på gångvägen till och från
tunnelbanan skapade otrygghet enligt invånare. Insatsen bestod av
att förbättra sikten och belysningen genom att anlägga en ny
gångväg och belysning.
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Slutredovisning

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

Insatsen genomfördes under sensommaren 2018 som planerat.
En ny gångväg anlades och ny belysning installerades i
samarbete med trafikkontoret. Belysningen bestod av
effektbelysning av ett träd.
Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen genomförde ett
dialogmöte vid Västertorps tunnelbanestation för att återkoppla
den tidigare närmiljövandringen som låg till grund för
trygghetsinvesteringen. Invånare gick möjlighet att ge feedback
på insatsen och komma med synpunkter om slutresultatet.
Återkopplingen visade att invånarna var mycket nöjda med
insatsen. Förvaltningen har noterat att det tidigare problemet
med nedskräpning har förbättrats efter insatsen. De individer
som tidigare samlats vid platsen och skapat ordningsstörningar
för allmänheten uppehåller sig inte längre på platsen, något som
kan bekräftas av polisen och andra samverkansparter.
Förvaltningen har under året samverkat intensivt gällande
trygghet i stadsdelen Västertorp, bland annat genom
platssamverkan. Genom platssamverkan kunde förvaltningen
och andra aktörer som verkar inom stadsdelen föra en dialog om
den aktuella lägesbilden och vilka behov av trygghetsstärkande
insatser som finns, exempelvis deltog polisen,
trafikförvaltningen i Stockholms län, idrottsförvaltningen,
trafikkontoret, MTR och Stockholmshem. De trygghetsskapande
investeringarna som möjliggjordes med hjälp av trygghetsmedel
blev grunden till samverkan och inspirerade fler aktörer att göra
insatser, både gemensamt och inom sina enskilda
ansvarsområden.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande
Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Projektet genomfördes enligt plan.

Det ekonomiska utfallet blev enligt budget med några mindre
justeringar.
Markarbeten och anläggning av ny gräsyta: 140 000 kr
Anläggning av GC-väg: 42 000 kr
Belysning av träd: 12 000 kr
Total kostnad: 194 000 kr
Egenfinansiering
Naturmarksvård (slyröjning, kronhöjning träd): 20 000 kr
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Bilder före

Smitväg från Västertorpsvägen till tunnelbanestationens entré.
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Träd och växtlighet som skymmer sikten.
Bilder efter
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Ny gångväg sett från Västertorpsvägen.

Bättre sikt från ny gångväg.
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Förbättrad sikt.

Dialogmöte med syfte att återkoppla närmiljövandringen som
resulterade i trygghetsinvesteringen.

