INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Skärholmen
Handläggare SDF:

Love Örsan

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Sätradalsparken

Adress:

Bogsätravägen, Lövsätragränd i Sätra

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

24019

1

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbudet av funktioner är stort.
Parken är en aktivitetspark med inslag av såväl finpark som rekreation och plaskdamm. Parken är i
stort behov av upprustning/utbyte av samtliga delar (markbeläggning, möblering, lekredskap,
belysning, paviljonger samt plaskdamm) samt översyn av struktur.

Mål och syfte med projektet
Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbudet av funktioner är stort.
Sätradalsparken fungerar som stadsdelen Sätras knutpunkt. Parken är en aktivitetspark med inslag
av såväl finpark som rekreation och plaskdamm. För att fortsätta hålla dessa värden behöver parken
förnyelse och omfattande upprustning.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

x

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser
Projektet förväntas inte att ge ökade kostnader för drift och underhåll jäm

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021
8

5

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
19,5

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Skärholmen
Handläggare SDF:

Namn: Love Örsan

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Årliga reinvesteirngar

Adress:

Hela stadsdelsnämndsområdet

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

24019

2

x

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Årliga reinvesteringar av parkbänkar, skräpkorgar och parkvägar i hela stadsdelsnämndsområdet.
Fövaltningen ansöker om 1,5 mnkr per år. Fördelning av medel:
Parkbänkar
Skräpkorgar
Parkvägar

450 000 kr
450 000 kr
600 000 kr

Mål och syfte med projektet
Att reinvestera i uttjänta parkbänkar, skräpkorgar och parkvägar till acceptabel standard.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser
Projektet ger inga ökade drift- och underhållskostnader

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021
0,4

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
4,5

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Skärholmen
Handläggare SDF:

Love Örsan

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Idleken

Adress:

Idholmsvägen

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

24019

3

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Kartersparken Idleken ligger på gränsen mellan Skärholmen och Vårberg och består av små- och
storbarnslek, gungställning, basketplan och grillplats.

Mål och syfte med projektet
Idleken rustas upp för att fungera som kvarterspark med lekplats för mindre och mellanstora barn,
som en träffpunkt och grön oas som ska skötas som en aktivitetspark.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser
Projektet ger inga ökade drift- och underhållskostnader

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
5,5

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Skärholmen
Handläggare SDF:

Love Örsan

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Trissans småbarnslek

Adress:

Ålgrytevägen 149

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

24019

4

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Trissans småbarnslek är en del av Trissan/Bredängsparken. Trissans småbarnslek byggdes senast
om kring år 2000 och är i behov av upprustning. Lekplatsen är utrustad för lek för de mindre barnen
med allt från gungor till rutschkanor och klätterställningar.

Mål och syfte med projektet
Trissans småbarnslek rustas upp för att fungera som kvarterspark med lekplats för mindre och
mellanstora barn, samt grillplats.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser
Parknivesteringen innebär ökade drifts- och underhållskostnader för SDF.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021
0

0

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
6

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning:
Handläggare SDF:

Namn:

Tel:

Prioritering:

5

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.
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Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge
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Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Mål och syfte med projektet

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2022-2024
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning:
Handläggare SDF:

Namn:

Tel:

Prioritering:

6

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.
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Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge
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Kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Mål och syfte med projektet
Utveckling av park.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Övrigt /speciella frågor:

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2020* Beslutat 2021

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK

Prioritering
1
2
3
4
5
6

Projekt
Budget tom 2017 Beslutat 2018 Uppskattat totalt Reinvestering (J/N)
Sätradalsparken
8
5
19,5
Årliga reinvesteirngar
0
0,4
4,5 x
Idleken
0
0
5,5
Trissans småbarnslek
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

Beskrivning
0 Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbud
Årliga reinvesteringar av parkbänkar, skräpkorgar och parkvägar i hel
0 Kartersparken Idleken ligger på gränsen mellan Skärholmen och Vårb
0 Trissans småbarnslek är en del av Trissan/Bredängsparken. Trissans
0
0
0
0

områdets största parker och utbudet av funktioner är stort. Parken är en aktivitetspark med inslag av såväl finpark som rekreation och plaskdamm. Parken är i stort behov av upprustning/utbyte
, skräpkorgar och parkvägar i hela stadsdelsnämndsområdet. Fövaltningen ansöker om 1,5 mnkr per år. Fördelning av medel:Parkbänkar
450 000 krSkräpkorgar
450 000 krParkvä
nsen mellan Skärholmen och Vårberg och består av små- och storbarnslek, gungställning, basketplan och grillplats.
rissan/Bredängsparken. Trissans småbarnslek byggdes senast om kring år 2000 och är i behov av upprustning. Lekplatsen är utrustad för lek för de mindre barnen med allt från gungor till rutsc

behov av upprustning/utbyte av samtliga delar (markbeläggning, möblering, lekredskap, belysning, paviljonger samt plaskdamm) samt översyn av struktur.
korgar
450 000 krParkvägar
600 000 kr

n med allt från gungor till rutschkanor och klätterställningar.

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör
Sara Heppling Trygg, Avdelningschef

Datum
2021-01-27
2021-01-27

