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Sammanfattning
Rapporten ska ses som en lägesrapport över det arbete som gjorts inom
ramen för stadsdelsförnyelsen i Östberga till och med sommaren 2006.
Under visionsmötet i februari 2004 kom deltagarna fram till fyra
prioriterade områden. Synpunkter hämtades även från boendeenkäten som
genomfördes under hösten 2004. De fyra prioriterade områdena är lokal
trafik, centrum och marknadsföring, kultur och fritid och barn- och
ungdomsverksamhet. Utifrån de fyra områdena har idéer och
projektförslag planerats och genomförts. De lokala målen är hämtade från
handlingsplanen för stadsdelsförnyelsen. Den reviderades senast 2005-0309. Under varje prioriterat område redogörs för pågående och genomförda
insatser och budget för respektive insats.

Box 81, 121 22 Johanneshov, Besöksadress: Årstavägen 56 A
Tfn: 08-508 14 000, Fax: 08-508 14 444
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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen förskola-skola.

1. Område lokal trafik
Lokala mål
• Skapa en trygg gatumiljö med lugn trafik och bra belysning på
allmänna platser.
• Utemiljö i hela stadsdelen ska vara trevlig, ren och funktionell.
Pågående och genomförda insatser
Upprustning av den yttre miljön
För att göra Östberga mer attraktivt och trivsamt har planteringar rensats
och nya buskar planterats, sly har röjts längs med gångvägar och vissa
parkbänkar har renoverats. Åtgärderna har planerats utifrån de önskemål
som boende har framfört bland annat vid trygghetsvandringen som gjordes
i april 2005. De områden som då prioriterades var delar av Göta Landsväg
mellan Stamgatan och Östbergahöjden och planteringar vid parkleken
Backen. Skyltarna vid Göta Landsväg har setts över under våren 2006 i
samarbete med Stockholms stadsmuseum. Under våren har arbetslag från
stadsdelsförvaltningen fortsatt röjningsarbetet.
Under året har Svenska Bostäder satsat på att renovera portar, gjort viss
gårdsförnyelse och förbättrat ytterbelysningen.
Finansiering via stadsdelsförnyelsen: 2 500 000 kronor.
Hittills förbrukat: 2 444 000 kronor
Upprustning av Stamparken och parkleken Backen
Stamparken och parkleken Backen har rustats upp med ny lekutrustning.
Förhoppningen är att parklekarna ska erbjuda en trygg och trivsam
samvaro mellan yngre och äldre och dessutom locka fler besökare.
I juni 2006 beslutade stadsdelsnämnden om en kompletterande
gungställning till Stamparken. Upprustningen genomförs under perioden
mars 2005 - hösten 2006.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 700 000 kronor.
Upprustningen blev dyrare än planerat på grund av felberäkning av
markarbeten.
Hittills förbrukat: 1 069 000 kronor.
Nytt beslut 2006-06-15 om en kompletterande lekutrustning.
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Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 100 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Skräpplockardagar
Som ett led i att göra Östberga mer attraktivt och att en positiv bild ska
spridas till allmänheten om området, har stadsdelsförvaltningen
tillsammans med Svenska Bostäder och Östbergaskolan haft en
skräpplockardag i området. Det ska ses som en fördjupad insats med
anledning av Stockholms Stads satsning” Stockholm ren och vacker”.
Samtidigt gjordes en satsning på att städa inom området Årsta partihallar
som angränsar till Östberga
Insatsen ska ses som ett led i det mer långsiktiga projektet ”Skogen som
vardagsrum” som inleds under hösten 2006 tillsammans med
Östbergaskolan och stiftelsen ”Håll Sverige Rent”. Det förväntade
resultatet är att boende i Östberga och företagarna inom Årsta Partihallar
ska bli mer måna om sin närmiljö och att nedskräpningen ska minska.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 80 000 kronor
Hittills förbrukat: 2 400 kronor

2. Område centrum och marknadsföring av Östberga
Lokala mål
• Attraktiva mötesplatser ska finnas för alla åldrar.
• En positiv bild av Östberga sprids till allmänheten.
• En trivsam miljö skapas på torget.
Pågående och genomförda insatser
Under 2005 har stadsdelsförvaltningen vid två till fällen bjudit in
företagare i Östbergaområdet i syfte att diskutera behovet av en
företagarförening. Av ett femtital inbjudna kom representanter från fem
företag.
I syfte att marknadsföra Östberga har stadsdelsförvaltningen samarbetat
med Brännkyrka hembygdsförening kring filmen ”Brännkyrka bygd”.
Stadsdelsområdets historia
Under hösten 2003 gav Stockholmia förlag ut boken "Stockholm utanför
tullarna". Under våren 2006 har Stockholms stadsmuseum tagit fram ett
särtryck ur boken där stadsdelsområdets historia beskrivs som bland annat
ska användas i undervisningen på stadsdelens skolor. Kunskap om
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områdets historia kan också bidra till att stärka de boendes förankring
både i den egna stadsdelen och i hela Enskede-Årsta.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 80 000 kronor.
Hittills förbrukat: 0 kronor
Informationsfolder till nyinflyttade
För att sprida en positiv bild av Östberga tar stadsdelsförvaltningen fram
en informationsbroschyr till alla nyinflyttade i området. I samarbete med
bostadsrättsföreningarna och Svenska Bostäder kommer den att delas ut
till alla som flyttar in från och med hösten 2006.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 50 000 kronor.
Hittills förbrukat: 7 800
3. Område kultur och fritid
Lokala mål
• Skapa möjligheter till ökad kontakt och förståelse mellan boende i
hela Östberga.
Pågående och genomförda insatser
Vid två tillfällen har stadsdelsförvaltningen bjudit in lokala föreningar i
syfte att diskutera hur föreningslivet skulle kunna delta i utvecklingen av
bibliotekets verksamhet och nyttja skolans lokaler. Intresset från
föreningarna har varit lågt.
Bibliotek och medborgarkontor
Sedan januari 2005 bemannar Stadsbiblioteket sin filial i Östbergaskolan
med en bibliotekarie 4 timmar en eftermiddag-kväll i veckan. Samma tid
är medborgarkontoret öppet. Målet är att kunna ge ökad service till
Östbergaborna och samtidigt skapa en attraktiv samlingsplats.
Sedan hösten 2005 erbjuder biblioteket, förutom utlåning av böcker och
tidskrifter, olika arrangemang, som bygger på idéer från boende.
Seniorsurf och sagoläsning på olika språk har varit populärt. Under våren
2006 har antalet utlån varit 120 stycken på 20 tillfällen. Böcker har varit
utlånade på fem olika språk. Äldre boende i området utgör majoriteten av
besökarna på biblioteket. Medborgarkontoret har haft cirka 20 besök under
samma period. Ärenden har bland annat handlat om skolfrågor,
tillgänglighet och den yttre miljön.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 595 000 kronor
Hittills förbrukat: 536 700 kronor
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Upprustning av bangolf i Östberga
Bangolfbanan mellan Östbergabackarna och Åbyvägen renoverades under
sommaren 2004 med hjälp av pengar från stadsdelsförnyelsen. Banan har
inte använts efter renoveringen, delvis på grund av en dålig sommar 2005
och framförallt för att ingen förening tagit hand om skötseln. Under våren
2006 har Getingarna speedwayförening visat intresse för att driva
bangolfen.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 20 080 kronor
Hittills förbrukat: 20 080 kronor
Teaterföreställningen ”Elektras Bröder”
I december 2005 fick personal och ungdomar på fritidsgårdarna i EnskedeÅrsta möjlighet att gå på teaterföreställningen "Elektras bröder".
Teaterprojektet är ett samarbete mellan Fryshuset, Riksteatern och
Uppsala stadsteater. Det var ett fåtal ungdomar och något fler
fritidsgårdspersonal som kom till föreställningen.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen:10 000 kronor.
Hittills förbrukat: 10 000 kronor
Hälsans Stig
Stadsdelsförvaltningen har anlagt Hälsans Stig runt Östberga och Stureby,
i samarbete med Hjärt- och lungfonden. Stigen invigdes i september 2005.
Projektidén hade tagits upp på ett öppet möte i Östberga under våren 2005.
Pensionärs- och handikappråden och förskolorna i området har varit med
och diskuterat hur promenadstråket ska gå. Från september 2005 är det
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för Hälsans Stig.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 70 000 kronor.
Hittills förbrukat: 62 700 kronor
Aktivitetsutrustning till Latinamerikanska kulturföreningen
Latinamerikanska kulturföreningen i Östberga har beviljats bidrag
till inköp av stickmaskin, symaskiner, TV och dvd-spelare. Syftet är att
aktivera medlemmar som inte har någon sysselsättning. Föreningslokalen
ska även vara mötesplats för kvinnor i området. Verksamheten har inte
kommit igång som planerat.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 60 000 kronor.
Hittills förbrukat: 49 000 kronor
Gemensam Östbergadag 2004 och 2006
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Under flera år har byalaget och lokala föreningar i Östberga arrangerat en
särskild Östbergadag. För att öka kontakten och förståelsen mellan de
boende på Östbergahöjden och det gamla Östberga arrangerades en
gemensam dag i slutet av sommaren 2004. Arrangörer var Östberga
byalag, SVOB - Stamparkens vänner och brukare, Svenska Bostäder och
lokala föreningar. På initiativ av hyresgästföreningen genomförs år 2006
en gemensam festivaldag i samarbete med SVOB, Svenska Bostäder och
lokala föreningar. Inom ramen för budget 2006 kommer en
högtalaranläggning köpas in till Östbergaskolan. Den kommer att lånas ut
till olika evenemang i området.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen 2004:
100 000 kronor.
Hittills förbrukat: 27 500
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen 2006:
150 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Aktiviteter för pensionärer
Under våren 2006 har möten med äldre i Östberga ägt rum vid flera
tillfällen och då har önskemål om gemensamma aktiviteter inventerats.
Aktiviteter i form av dagsturer med buss genomförs vid tre tillfällen under
sommaren och hösten 2006. Inköp av datorer kommer att ske vilket
möjliggör kurser i seniorsurf.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 70 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Utrustning till pensionärsförenings lokal på Stamgatan
Trivselklubben på Stamgatan har beviljats bidrag till att utrusta
föreningens lokal på med TV, dvd/video, dator och högtalaranläggning.
Syftet är att äldre boende i Östberga ska få behållning av olika möten och
aktiviteter och på så sätt bidra till ökad trivsel och trygghet.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 45 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor

4. Område barn- och ungdomsverksamhet
Lokala mål
- Alla ungdomar, flickor och pojkar, har tillgång till fritidssysselsättning
i Östberga.
- Få ungdomar att känna engagemang för sin närmiljö.
Pågående och genomförda insatser
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Ungdomspotten
Särskilda pengar har avsatts för att förverkliga idéer om aktiviteter som
kommit från ungdomarna själva. En del av pengarna har använts till att
stötta fotbollsföreningen Östberga United med material. Under år 2005
startade en killgrupp på fritidsgården på initiativ av killarna själva och en
personal. Killgruppen fick ekonomiskt stöd för olika aktiviteter.
Musikstudion på fritidsgården har rustats upp med ljudanläggning och en
personal har anställts som är särskilt kunnig på musikområdet. Under
våren 2006 köptes boxningsutrustning som killar på fritidsgården har
efterfrågat. Cirkus Cirkör har haft cirkusträning för barn och ungdomar i
området under en sommarvecka.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen:180 000 kronor.
Hittills förbrukat: 142 000 kronor
Filmprojektet ” I ögat på Östberga”
För att erbjuda ungdomarna i Östberga olika fritidsaktiviteter startades ett
filmprojekt på fritidsgården i september 2005. Syftet var att ta tillvara och
utveckla ungdomarnas kreativitet och idérikedom för att på sikt kunna
förändra och förbättra ungas förutsättningar. I september 2005 inleddes
filmprojektet och under september-oktober pågick olika workshops i
samarbete med kulturskolan. I november genomfördes en filmfest, där
bland annat ungdomarnas kortfilmer visades på torget i Östberga. Det var
cirka 28 ungdomar som deltog i filmarbetet. Under våren 2006 har ett 40tal ungdomar varit delaktiga i det fortsatta filmarbetet som avslutades med
filmpremiär på Årsta Folkets Hus i juni 2006.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 400 000 kronor.
Hittills förbrukat: 336 000 kronor
Ungdomsverksamhet för flickor
Tillsammans med fritidsgården i Östberga har flickor själva ordnat
särskilda tjejdagar, teater och dramadagar under år 2005. Särskilda
aktiviteter för flickor i Östberga pågår under perioden maj 2004-december
2006. Det pågår samtidigt ett utvecklingsarbete på fritidsgården, där man
särskilt ska tillgodose flickornas behov av egna aktiviteter.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelse: 100 000 kronor.
Hittills förbrukat: 88 400 kronor
Dansprojekt
Januari 2006 startade två dansgrupper för flickor i Östberga inom projektet
"Ungdomsverksamhet för flickor i Östberga". Sammanlagt har 15 flickor
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och lika många kvinnor deltagit. Aktiviteten har varit populär och i mars
2006 beslutade stadsdelsnämnden att satsa särskilda pengar för
dansprojektet. Syftet är att stödja en idé som kommer från flickorna själva
och dessutom uppmuntra en verksamhet där vuxna utövar ett intresse
tillsammans med ungdomar i området. Dansprojektet pågår under våren
och hösten 2006.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 100 000 kronor.
Hittills förbrukat: 27 000 kronor
Renovering av skateboardramp i parkleken Backen
Vid besiktning våren 2006 framgick att skateboardrampen har lagats vid
ett antal tillfällen och att den nu behöver en översyn och genomgående
renovering. Syftet med insatsen är att bidra till att barn och ungdomar har
fler trygga alternativ till fritids-sysselsättning i sitt bostadsområde.
Renoveringen av skateboardrampen kommer att ske under hösten 2006.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 50 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Fryshusets sommarsatsning
Fryshusets sommarsatsning, sommararenan, drivs av basketföreningen 08
Stockholm Human Rights och dess moderklubbar KFUM Söder Basket
och Alvik Basket. Syftet med projektet var att aktivera streetbasketbanan i
Östberga och erbjuda barn och ungdomar en attraktiv fritidssysselsättning
under juli månad och få fler att blir aktiva i någon form av föreningsverksamhet.
Finansiering via stadsdelsförnyelsen: 55 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Ungdomens dag 2006-08-25
Ungdomsrådets vision är att en ungdomens dag ska inspirera och engagera
ungdomar till att känna delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen
med fokus lokalt på Enskede-Årsta. Ungdomens dag är en metod för att
synliggöra stadsdelens ungdomar för varandra.
Ungdomar från Östberga som inte går på stadsdelens skolor kommer att
bli kontaktade. Ett förväntat resultat är att ungdomar i Östberga ska bli
intresserade och vilja delta i ungdomsrådets fortsatta arbete.
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 40 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Skogen som vardagsrum
Naturprojektet i Östberga sker i samverkan med stiftelsen ”Håll Sverige
Rent” och Östbergaskolan. Projektet ska ge elever i skolår F-6 kunskaper
om vad som gäller när man vistas i skogen, samt vad nedskräpning och
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annan miljöförstöring kan få för konsekvenser i naturen. Naturkurserna
startar vid terminsstarten hösten 2006. Föräldrar kommer att bjudas in till
samarbete.
Finansiering via stadsdelsförnyelsen: 200 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Utbildningsinsats på Östbergaskolan
Skolans elevhälsoteam har tagit initiativ till en gemensam utbildning för
all skolpersonal. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett öppet och
bra samarbete mellan hem och skola. Föräldrar kommer att bjudas in till
en föreläsning om det nya arbetssättet under hösten 2006. Projektet
påbörjades under våren 2006 och avslutas i december.
Finansiering inom ramen för: 175 000 kronor.
Hittills förbrukat: 34 000 kronor
Familjematematik/familjesvenska i Östbergaskolan
Östbergaskolan utvecklar projektet med Familjematematik som
genomfördes 2005. Läsåret 2006 -2007 kommer skolan att genomföra ett
liknande projekt för föräldrar och barn i förskoleklasserna och skolår 1.
Projektet kommer att utvecklas till att omfatta även familjesvenska.
Syftet med projektet är att:
• uppnå ökad kunskap och förståelse hos våra elevföräldrar för
skolan, lärandet och innehållet i undervisningen
• en ökad känsla hos föräldrarna av delaktighet i verksamheten
• att minska de distanser som skapar svårigheter för förståelsen och
kommunikationen mellan hem och skola
Finansiering inom ramen för stadsdelsförnyelsen: 100 000 kronor
Hittills förbrukat: 0 kronor
Planering inför hösten 2006
Hittills har stadsdelsnämnden fattat beslut om insatser motsvarande 6,5
miljoner. Det återstår cirka 400 000 kronor att genomföra projekt för under
hösten. Planering inför hösten innebär bland annat:
• att tillsammans med representanter för stadsbiblioteket diskutera
bibliotekets framtid i Östberga.
• att sammanställa den broschyr om stadsdelsförnyelsens insatser
som ska distribueras till samtliga hushåll i Östberga. Broschyren
är en insats inom ramen för projektet ” Information om
stadsdelsförnyelsen”. Budget för projektet är 300 000 kronor.
Inom samma projekt kommer en almanacka för år 2007 utarbetas.
I almanackan kommer det bland annat att finnas bilder från
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•

stadsdelsförnyelsens olika insatser. Den ska distribueras till alla
hushåll i Östberga.
att Utrednings- och statistikkontoret har fått i uppdrag att göra en
uppföljande boendeenkät. Budget för enkäterna 2004 och 2006 är
290 000 kronor. Enkätresultatet ska redovisas under hösten 2006.

