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Projektnamn

Anläggning av boulebana vid Sätrastrandbadet

Geografisk plats
för investering

Sätrastrandsbadet Sätra, Älsätravägen, Skärholmen

Projektets mål
och syfte

Invånare som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har i
både medborgarundersökningen 2021 och trygghetsmätningen
för 2020 angett en hög upplevelse av otrygghet i området även
om resultaten har hållit sig på samma nivå från tidigare resultat. I
trygghetsmätningen framkommer att stadsdelsnämndsområdet
har den högsta andelen i staden som angett att de upplever att
mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör
ordningen i området där de bor. Det är även en hög andel som
angett att de känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en
kväll eller avstår från att gå ut ensamma på kvällarna av oro för att
utsättas för brott i området där de bor.
Skärholmen har en befolkning med sämre självskattad hälsa än
medel för resten av staden. År 2018 självskattade 32,5 % av
befolkningen i stadsdelsnämndsområdet sin hälsa som dålig och
10,3% av barnen under fyra år var överviktiga. Tillgängliggörandet
av utemiljöer och möjligheter för motion och rekreation är speciellt
viktigt för att öka möjligheterna till bättre hälsovanor. Samtidigt
upplevde 60% av skärholmsborna som deltog i
medborgarundersökningen 2021 att de kände sig trygga i parker
och grönområden i stadsdelsnämndsområdet. Även om resultatet
visar en förbättring från tidigare års mätningar ligger den under
medel för staden.
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I enlighet med stadens trygghetsprogram 2020-2023 har
trygghetsinvesteringen som syfte att få fler målgrupper att ta plats
i stadsdelsnämndområdets olika rekreativa naturområden samt
skapa målpunkter som lockar fler Skärholmsbor och besökare.
Anläggning av en boulebana i Sätrastrand förväntas leda till att
fler väljer att ta sig till badet och att platsen känns tryggare under
en längre period av året.
Pensionärsrådet lyfte i avstämning med förvaltningen behovet av
att komplettera rekreativa platser så som Sätrastrandsbadet med
funktioner som lockar äldre att besöka och vistas där.
Pensionärsrådet hade först önskemål om att anlägga en ny
boulebana vid Vårbergs IP, men eftersom denna idrottsplats ska
byggas om lyfte rådet förslaget om att anlägga en boulebana vid
Sätrastrandsbadet.
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Slutredovisning

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

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall
och eventuell
avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Projektet har genomförts enligt ansökan och uppföljning har
genomförts med pensionärsrådet. Pensionärsrådet påpekar att
de inte haft möjlighet att använda boulebanan vid
Sätrastrandsbadet och har önskemål om fler boulebanor både
vid Sätrastrandsbadet och vid Vårbergs IP när ombyggnationen
där är klar.
Förvaltningen har inte genomfört någon uppföljning över hur
boulebanan använts spontant av andra målgrupper än
målgruppen äldre. Förvaltningen kan se över möjligheten att
genomföra en sådan översyn under 2022.

Inga avvikelser i genomförandet.

UTGIFTER

BUDGETJUSTERING

UTFALL

EJ

VB

FÖRBRUKADE
MEDEL

Anläggning av en
boulebana i
Sätrastrandbadet.
Projektet avser
schaktning,
anläggning av
materialskiljande
lager samt tre
slitlager av
stenmjöl och
kantstöd av metall,
installation av
soffor, bord och
skräpkorg.

250 000

195 000

55 000
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Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

Bild 1. Översikt bouleplan.

Bild 2. Detalj utsikt mot Fiskarfjärden.

