Ansökan. Bilaga 1
Sida 1 (9)
2019-09-10

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Trygghetsskapande åtgärder vid lekplatserna Brevkopian och Kassakvittot i
Vällingby
Sökt belopp:
1,4 mnkr

Sökande
Nämnd:
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Epost:
solveig.nilsson@stockholm.se
Eventuell medsökande
Klicka här för att ange text.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

Kontaktperson:
Solveig Nilsson
Telefon:
08-50804052
Klicka här för att ange text.
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Lekplatserna Brevkopian och Kassakvittot ligger i ett parkstråk i anslutning till väl
frekventerade gång- och cykelvägar. Idag används lekplatserna väldigt lite eftersom de
upplevs som otrygga, dessutom är lekredskapen slitna och lekinnehållet är bristfälligt. I
parkstråket finns flertalet stora ytor med alltför höga buskage som ej är överblickbara och
som bidrar till dolda platser. Många av buskagen omringar lekredskapen. Lekplatserna
och parkstråket mellan de upplevs som otryggt och det är lätt att gömma sig där. Detta
bidrar till att området har blivit ett tillhåll för i huvudsak ungdomar. Viss kriminalitet har
också förekommit. Vid lekplatsen Kassakvittot är lekredskapen utspridda i tre olika
lekrum vilket gör den svår att överblicka. Här är dessutom samtliga lekredskap slitna och
lekvärdena är låga eftersom leken saknar variation.
Sammantaget gör dessa förhållanden att få besökare lockas till platsen. Fler människor
som rör sig i den offentliga miljön bidrar till den upplevda tryggheten. Här är förhållandet
det motsatta.
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Ett av tre otrygga lekrum i Kassakvittot. Högt buskage precis intill leken.

Ett av tre otrygga lekrum i Kassakvittot. Högt buskage precis intill leken.

Lekrum i Kassakvittot, högt buskage mellan lek och gångstråk.

Högt buskage precis intill gångstråk i parkrummet skapar otrygga dolda platser.
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Innanför detta höga buskage finns en del av lekplatsen.

Del av lekplatsen Brevkopian innanför högt buskage.

Sida 5 (9)

Mellan lekplatsen Brevkopian och gångstråk finns högt buskage.
1.2 Berörd målgrupp/område
Syftet med åtgärderna är att skapa trygghet och tillgänglighet för invånare och besökare i
alla åldrar. Behovet av trygga, tillgängliga lek-och vistelsemiljöer är stort i parkstråket.
1.3 Beskrivning av insatsen
Projektet kommer att genomföras av stadsdelsförvaltningen. Inför de åtgärder som
förvaltningen planerar att utföra kommer informationsskyltar sättas upp i området med
beskrivning av insatserna.
Syftet är att öka tryggheten kring lekplatserna Brevkopian och Kassakvittot genom att
gräva upp stora ytor av alltför höga buskage. Förbättra tillgängligheten till lekplatserna
med nya sittplatser samt förbättra lekmiljöerna med fler typer av lek som lockar fler
besökare. Målet är att befolka och aktivera platsen och locka en mångfald av besökare.
Med en välskött och välbesökt miljö ökar den upplevda tryggheten.
Följande åtgärder planeras:
Uppgrävning av buskage samt sådd av gräsyta och plantering av nya buskar: (0,3
mnkr).
Att gräva upp buskagen och återställa till bruksgräsmatta och lägre överblickbara
buskage ökar överblickbarheten och genomsiktligheten. Detta ökar tillgängligheten och
den upplevda tryggheten på lekplatserna och i hela parkstråket.
Nya sittplatser: (0,1 mnkr).
Nya tillgänglighetsanpassade parksoffor och bord som gör det attraktivt att slå sig ned.
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Rivning av 2 lekrum vid lekplatsen Kassakvittot samt upprustning av det 3:e
lekrummet: (0,5 mnkr).
För att öka överblickbarheten vid lekplatsen Kassakvittot rivs två av lekrummen inklusive
alla slitna lekredskap. Det tredje lekrummet rustas med helt nya lekredskap med varierat
innehåll som lockar fler besökare. Detta för att aktivera platsen och locka en mångfald av
besökare. Med en välskött och välbesökt miljö ökar den upplevda tryggheten.
Nya lekredskap vid lekplatsen Fyrfärgspennan: (0,5 mnkr).
Nya lekredskap som kompisgunga, balans- och snurrlek aktiverar platsen mer och lockar
en mångfald av besökare. Med en välskött och välbesökt miljö ökar den upplevda
tryggheten.
Totalt: 1,4 mnkr

Åtgärdsförslag för lekplatsen Brevkopian och parkrummet.
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Åtgärdsförslag för lekplatsen Kassakvittot och parkrummet
1.4 Förväntat resultat
Det förväntade resultatet är en tryggt, tillgängligt och befolkat lek- och parkstråk.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker kontinuerligt via byggmöten under genomförandet samt dokumenteras
med bilder och mötesprotokoll. Utvärdering sker efter färdigställandet och information till
invånarna kan ske exempelvis via lokaltidningar samt stadens hemsida.
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2. Organisation för insatsens genomförande
Projektet kommer att planeras, genomföras och följas upp av stadsdelsförvaltningen.

3. Koppling till styrdokument och andra satsningar
Förvaltningen har en trygghetsplan där målen ungdomar har en trygg fritid, offentliga
platser ska vara trygga och välskötta samt invånarna har förtroende för myndigheter
ingår. I detta projekt ryms samtliga dessa mål. Förutom att öka tryggheten för barn och
unga i själva lekplatserna gör åtgärderna att invånarna ser att staden tar deras signaler
kring otrygghet på allvar. Upprustningen och bland annat siktförbättringar svarar upp mot
dessa mål. Projektet är i övrigt helt i linje med stadens mål för trygghetsarbetet i stadens
offentliga rum, ”Grönare Stockholm” samt stadens översiktsplan.

4. Tidplan
Projektet är tänkt att genomföras under 2019.

5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Se rubrik 1.3 för genomförande och uppskattade kostnader per moment.
Totalt: 1,4 mnkr.

6. Påverkan på framtida driftkostnader
Drifts- och underhållskostnader förväntas minska eftersom de nuvarande tre lekrummen
vid Kassakvittots lekplats blir till ett lekrum istället.

7. Innovation och eller uppväxling

Övriga upplysningar
Förvaltningen sökte i verksamhetsplanen för 2019 investeringsmedel för trygghetsskapande
åtgärder avseende lekplatserna Brevkopian och Kassakvittot i Vällingby. Ansökan
beviljades inte. Bedömningen var att åtgärden hade mycket hög prioritet vilket gjorde att
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andra av förvaltningen planerade åtgärder ströks till förmån för de trygghetsskapande
åtgärderna. Förvaltningen har en trygghetsplan där målen ungdomar har en trygg fritid,
offentliga platser ska vara trygga och välskötta samt invånarna har förtroende för
myndigheter ingår. I detta projekt ryms samtliga dessa mål. Förutom att öka tryggheten för
barn och unga i själva lekplatserna gör åtgärderna att invånarna ser att staden tar deras
signaler kring otrygghet på allvar. Förvaltningen söker återigen trygghetsmedel för detta
projekt vilket gör att andra viktiga upprustningar i stadsdelsområdet också kan genomföras.

