INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2014-2016
PARKER OCH NATUROMRÅDEN
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning: Älvsjö sdf
Handläggare på sdf: Namn: Kajsa Pärke

Tel: 508 21 083

Prioritering:
Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens
övriga önskade projekt (1-5).

Projektnamn:

Parkleken Kristallen

Adress:

Sulvägen 22, Solberga

1

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge, ex på bildrutans utseende.

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

I Solberga är parkleken Kristallen en mycket populär mötesplats som även lockar besökare från
andra stadsdelar. I den bemannade parkleken finns en stor lekplats, plaskdamm, smådjur och kafé.
Det stora antalet besökare har ökat ytterligare till följd av de nya bostäderna i stadsdelen, vilket sliter
på anläggningen. Lekutrustningen är i behov av upprustning och tillgänglighetsanpassning.
Plaskdammen behöver rustas upp för att uppfylla miljöförvaltningens hygienkrav. Belysningen
behöver ses över och kompletteras vid t.ex. pulkabacken. Under 2012 har synpunkter och önskemål
samlats in från besökare i parken. Det har kommit in många önskemål kring lekutrustningen,
sittplatser, grillar, papperskorgar, men även önskemål om aktiviteter för större barn, t.ex.
skateboardramp, mindre konstgräsplan och upprustning av djurhusen.

Mål / syfte med projektet
Upprustning och tillgänglighetsanpassning för att möta det stora antalet besökare. Uppfylla
miljöförvaltningens krav på plaskdammen för att kunna ha kvar den. En viss omgestaltning för ökad
trivsel och orienterbarhet. Uppfylla önskemål om aktiviteter även för äldre barn.

Övrigt /speciella frågor:
Stadsdelsnämnden uppskattar totalkostnaden till 10 mkr, varav ca 3 mkr utgör upprustning av
plaskdammen med ny reningsanläggning. Exploateringskontoret bidrar med 1,5 mkr i
grönkompensation för tidigare bebyggelse i Solberga. Ytterligare 400-500 lägenheter planeras i
Solberga, vilket ska ge ytterligare grönkompensation. Det är dock osäkert när och hur mycket det
blir.

Drift- och underhållskonsekvenser
En viss ökning av driftskostnader om t.ex. gummiytor anläggs samt för en större reningsanläggning
för plaskdammen. Samtidigt minskar underhållskostnaderna i en upprustad park, jämfört med
dagens slitna anläggning.

Ekonomi
förbrukat t.o.m 2012 beslutat 2013

SDF:s uppskattade kostnad.

2 mkr

Anges i mnkr per år

uppskattad totalkostnad
enligt SDN/TK
10 mkr (inkl 1,5 från Expl)

TK:s bedömning

tidigare

TK:s förslag till budget
i mnkr per år

Anges
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