Bilaga 10 - Uppföljning av
trygghetsinvestering

Projektnamn

Geografisk plats
för investering

Fel! Hittar inte
referenskälla.Sida 1 (6)

Namn på insats:
Ökad trygghet vid Skarpnäcks tunnelbanestation
Skarpnäcks Allé 37A, Skarpnäcksfältet
Eventuell kartbild.

Projektets mål
och syfte

Medborgare har under flera år påtalat att området runt
tunnelbanestationen vid Skarpnäcks allé upplevs som otryggt. Ett
prång utmed ena sidan av byggnaden används som ”toalett” trots
närhet till bostäder och biljetthallens fönster. Narkotikahandel är
också ett känt problem på platsen. I polisens verktyg Heatmap,
som visar var olika typer av brott begåtts sedan 2015 till nu, finns
platsen vid tunnelbanan med både när det gäller personrån och
våld i offentlig miljö.
Platsen har uppmärksammats vid
trygghetsinventeringar/vandringar i området. Vid den senaste
trygghetsinventeringen i november 2018 då 18 personer från bl.a.
stadsdelsförvaltningen, Stockholmshem, MTR, trafikkontoret,
polisen och ungdomar deltog formulerades problemet för platsen
vid tunnelbaneentrén i protokollet enligt följande: ”Långvarigt
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men ständigt aktuellt problem med att man säljer narkotika i
mellanrummet mellan biljetthall och bostadshus.”
Målet har varit att öka tryggheten på platsen genom få bort dolda
hörn och stänga för en oönskad passage.
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Slutredovisning

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

Effekter efter utfört projekt kommer att följas upp under
kommande trygghetsvandringar. Effekter har inte kunnat mätas
under 2020 då projektets anläggningsfas slutfördes under
december.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Plantering samt en del asfalteringsarbeten kommer att utföras
under 2021.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Nämnden fick 0,3 mnkr till trygghetsinvestering. Kostnad för
arbetet under hösten har varit 0,7 mnkr. Under 2021 tillkommer
en del kostnader för plantering och asfaltering.
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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.

Sida 6 (6)

