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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.
Parkleken Gulsippan ligger skyddat i ett parkstråk omgiven av villabebyggelse.
Grönområdet är stort och indelat i olika sektioner med utrustning anpassad för olika
åldersgrupper inklusive djurhus med får, kaniner m.m.
I bortre delen av parkleken finns ett område som har identifierats som en mycket otrygg
plats. Platsen har utvecklats till att bli ett etablerat ungdomshäng med störande
aktiviteter. Bilåkning med förmodad droghandel sker öppet, sprutor/kanyler har hittats i
området. Platsen används också för arrangerade hundslagsmål med kamphundar.
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
Under dagtid har parkleken besökare i alla åldrar men används främst av förskolebarn,
skolbarn samt barnfamiljer.
Under kvällar och nätter tar ungdomar över platsen med aktiviteter som skapar en otrygg
och störande miljö. Förvaltningen får upprepade klagomål från invånare och boende i
närområdet.

1.3 Beskrivning av insatsen
På platsen anläggs ett utomhusgym med tillgänglighet och träningsmöjligheter 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 i området.
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 en
tryggare miljö 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, markberedning av platsen samt
uppmontering av gymutrustning.
Utrustning: 0,3 mnkr.
Markberedning: 0,3 mnkr.
Montering: 0,3 mnkr.
Totalt: 0,9 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
Driftskostnaderna förväntas öka eftersom ytan får en utvecklad funktion. I gengäld
förväntas ytan få en positiv platsaktivering med en tryggare miljö under fler av dygnets
timmar.

6. Innovation och eller uppväxling
–

Övriga upplysningar

