ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2020.
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Anläggning av utomhusgym vid Maltesholmsbadet inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde.
Sökt belopp:
0,8 mnkr.
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Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
Inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområdet finns stora problem med bosättare, öppen
droghandel, skadegörelse och klotter inom stadsdelsområdets park- och grönområden.
Maltesholmsbadet är identifierad som en otrygg plats särskilt under vissa delar av
dygnet. Den fasta grillplatsen i södra delen av strandbadet genererar stora
störningsproblem. Under tidiga morgnar samt under eftermiddagar och kvällar används
grillplatsen som samlingsplats av olika grupper, bland annat hemlösa missbrukare eller
andra bosättare. De sätter upp tält och campar vid platsen, avverkar mindre träd för att
använda som bränsle, skräpar ner och uträttar sina toalettbehov i buskagen intill. Stora
sällskap använder också grillplatsen som festplats under kvälls- och nattetid, detta
innebär störningar och otrygghet för boende i intilliggande bostäder. Trots upprepade
besök av polis har ingen förbättring skett.
Området har utvecklats till en otrygg och obehaglig plats med resultatet att platsen blir
övergiven av andra besökare. Förvaltningen får upprepade klagomål från invånare och
boende i närområdet om störningar från grillplatsen och dess omgivning.
Trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom
stadsdelsområdets park- och naturområden genomförs som ett komplement till de
trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med
polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare.
Prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder utgår från dessa trygghetsinventeringar
samt inkommande synpunkter från invånare, medborgardialoger genomförs inför större
upprustningar.
Därutöver ronderas samtliga park- och grönområden 1 gång per månad tillsammans med
driftsentreprenör. Vid ronderingen upptäcks platser där olika typer av problem
förekommer med antingen bosättare, droghandel eller skadegörelse och klotter. Varje
problemområde följs upp med beslut om åtgärder, exempelvis saneringar eller slyröjning
för att öka genomsiktligheten.
Vidare har ett operativt trygghetsråd bildats där stadsdelsförvaltningen, polisen och
fastighetsägarföreningen m.fl. ingår. Möten sker var tredje vecka för nulägesrapportering,
orsaksanalys samt beslut om åtgärder. En funktionsbrevlåda har inrättats för samlad
rapportering av händelser eller observationer i stadsmiljön från exv. personal vid
parklekar, förskolor, parkenheten, fältassistenter m.fl. Polisen ingår som mottagare av
funktionsbrevlådan, som ger en överblick om vad som är på gång, var otrygga platser
finns, om tidigare trygga platser börjar bli otrygga, förändrad spridning av droghandel,

bosättningar o.s.v. Uppföljning och analys av rapporteringen görs i operativa
trygghetsrådet och används som underlag för vidare beslut, för att undvika att åtgärder
baseras på rykten eller felaktig information. Den samlade rapporteringen ersätter inte
polisanmälan men ger ett bredare och bättre underlag för strategiska beslut om otrygga
miljöer.

1.2 Berörd målgrupp/område
Maltesholmsbadet har under fina sommardagar besök av ca 1000 personer eller mer,
badplatsen är under vår och sommar mycket populär bland alla åldersgrupper men
särskilt unga och barnfamiljer.
Under eftermiddagar och kvällar tar emellertid den oönskade verksamheten vid, liksom
under tidiga morgnar. Efter badsäsongen, under övrig del av året, domineras platsen helt
av störande bosättningar.

1.3 Beskrivning av insatsen
Grillar, bord och bänkar rivs för att undanröja problemet med matlagning och bosättning.
På platsen anläggs istället ett utomhusgym med träningsmöjlighet för både äldre och unga.
Utrustningens storlek och utformning kommer att anpassas efter dessa målgrupper.

1.4 Förväntat resultat
Syftet är att skapa förutsättningar för en välbefolkad, trygg och upplevelserik miljö som
kan öka den upplevda känslan av trygghet vid Maltesholmsbadet.
Förvaltningen avser att skapa en attraktiv mötesplats med ett utomhusgym som är
tillgängligt och anpassat för alla åldrar. Den aktuella ytan får en ny funktion och befolkas
med motionärer och andra idrottsutövare vilket leder till en positiv platsaktivering och att
den upplevda tryggheten ökar under fler av dygnets timmar.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker kontinuerligt via byggmöten under genomförandet samt dokumenteras
med bilder och mötesprotokoll. Information till invånarna sker exempelvis via
lokaltidningar samt stadens hemsida. Utvärdering sker efter färdigställandet i samband
med planerade trygghetsinspektioner samt vid ordinarie rondering med driftsentreprenör.

2. Organisation för insatsens genomförande
Projektet kommer att planeras, genomföras och följas upp av stadsdelsförvaltningen.
Parkingenjören genomför insatsen i samarbete med landskapsarkitekt och entreprenör.

3. Tidplan
Projektet är tänkt att genomföras under 2020 och består av delmomenten design,
beställning och genomförande. Beräknad genomförandetid från beställningsfasen är ca 1
månad.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Investeringen innefattar kostnader för gymutrustning, rivning av grill, bord och bänkar,
markberedning av platsen samt uppmontering av gymutrustning:
Rivning och markberedning: 0,3 mnkr.
Utrustning: 0,25 mnkr.
Montering: 0,25 mnkr.
Totalt: 0,8 mnkr.
Projektet är av den beskaffenheten att om sökta medel inte beviljas kan åtgärderna inte
utföras eftersom de inte ryms inom ordinarie budget.

5. Påverkan på framtida driftkostnader
Driftskostnader för framtida utomhusgym förväntas bli avsevärt lägre än nuvarande
kostnader för ständigt återkommande renhållning och sanering av platsen samt
kostnader för skadegörelse och klotter av nuvarande utrustning vid grillplats och
närområde.

6. Innovation och eller uppväxling
–

Övriga upplysningar

