Slutrapport av
trygghetsinvestering

Anläggning av utomhusgym inom parkleken Gulsippan inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde.

Projektnamn

Geografisk
plats för
investering
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Parkleken Gulsippan, Gulsippsgränd 2, Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde.
Eventuell kartbild.

Projektets mål
och syfte

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 droghandel
pågick öppet. Platsen användes också för arrangerade hundslagsmål
med kamphundar.
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.
Syftet är att skapa förutsättningar för en välbefolkad, trygg och
upplevelserik miljö som kan öka den upplevda känslan av trygghet i
området.
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Slutredovisning
Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Förvaltningen har under hösten anlagt ett komplett utegym vid
platsen för tidigare nedmonterad pumptrack.
Gulsippans utegym är ett stort utegym med redskap av trä och
metall för både senior/lågintensiv träning och normalintensiv
träning. En del av redskapen är tillgänglighetsanpassade.
Redskapen är luftigt utplacerade i grönskande parkmiljö
omgiven av vackra planteringar och naturmark. Utegymmet är
inhägnat och underlaget som redskapen står på består i huvudsak
av stenmjöl. Ett fåtal av redskapen har träflis som underlag.
Utegymmet är redan väldigt populärt och välbesökt och har
medfört en positiv platsaktivering av den tidigare mycket
otrygga platsen.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Bild
före

Tilldelade medel är förbrukade och det finns ingen avvikelse
mot kalkylerade utgifter.

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bild Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.
efter

