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Projektnamn

Belysning på innergård Brunnsgatan 26, Väderkvarnens VoB

Geografisk plats
för investering

Brunnsgatan 26, Norrmalms SDF
Eventuell kartbild.

Projektets mål
och syfte

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende samt servicehus är
placerad i ett centralt område i närhet till Odenplan samt Sergels
torg. Sedan flera år tillbaka har fastighetens skalskydd stärkts med
anledning av att obehöriga personer tar sig in. Trots förebyggande
insatser har fortfarande intrång på fastighetens innegård skett
vilket medför en otrygg boende- och arbetsmiljö. Medarbetare och
boende har påträffat obehöriga personer.
Innegården nyttjas av boende, besökare och medarbetare. Det är en
plats för samvaro där det finns möjlighet att grilla och möbler att
sitta vid. Innegården nyttjas också av fastighetens
restauranggäster. Gården är försedd med staket och grindar men är
dåligt upplyst. Gården har en viss form av belysning, men utöver
detta så skulle en rörelsestyrd belysning som lyser upp hela
innegården kunna avskräcka obehöriga att ta sig in för olika
kriminella och/eller ordningsstörande aktiviteter. Belysningen bör
vara utformad på ett sätt att det ändå är ger en karaktär av
trädgårdsbelysning.
Målet är att boende, besökare och medarbetare i fastigheten
upplever att platsen är trygg genom att obehöriga inte lockas att ta
sig in för kriminella eller ordningsstörande aktiviteter på
innegården.
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Slutredovisning

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

Slutresultatet upplevs positivt av personal och boende. Personer
som nyttjar innergården känner sig tryggare än tidigare efter att
gården blivit upplyst. Åtgärden genomfördes dock under
december månad vilket innebär att förvaltningen ännu inte
hunnit utvärdera resultatet närmare. Ytterligare uppföljning av
eventuell minskning av obehöriga på innergården kommer att
genomföras under år 2021.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Åtgärden genomfördes senare än planerat under året på grund av
pandemin då det rådde besöksförbud på boendet och man inte
ville ha fler utomstående personal än nödvändigt som arbetade i
lokalerna.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Kostnaden blev 177.600:- exklusive moms, alltså 72.400:- lägre
än budgeterat. Förvaltningen ansökte om medel innan
leverantören gett en slutgiltig offert varför budgetbeloppet var
för högt beräknat.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.
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