INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2017-2019
PARKER OCH NATUROMRÅDEN
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning: Kungsholmens stadsdelförvaltning
Handläggare på sdf: Namn: My Peensalu

Tel: 508 09 245

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

Projektnamn:

Broparken

Adress:

Essinge strandstig, Stora Essingen 1:87, 1

4

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

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

Ett samlat grepp över Stora Essingens strandnära parker och stråk har tagits i ett program för
upprustning som beslutades av stadsdelsnämnden i mars 2013.Sedan dess har programmets alla
delar genomförts utom den del som rör Broparken. Omprioriteringar i budget har varit nödvändiga
att göra men en förnyelse av parken är fotfarande aktuellt.

o

Mål / syfte med projektet
Målet att varsamt aktivera platsen och lyfta fram de kvalitéer som finns där i enlighet med
programmets intentioner. På senare tid har även önskemål om ett utegym i parken lyfts från
allmänheten och ett medborgarförslag kring detta har bejakats i stadsdelsnämnden.

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Lösningen ska vara långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar samt rationalisera drift- och underhåll.

TK:s bedömning

tidigare

TK:s förslag till budget
i mnkr per år

Anges

2016

2017

2018

2019

Senare
4.5

Underlag för slutredovisning. Fylls i av ExplK om SDF så önskar

SLUTREDOVISNINGS - PM
PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Vid slutredovisningen ska resultatet stämmas av mot Stockholms Parkprogram, eventuell lokal
parkplan, Projekt - PM, genomförandebeslut och eventuella avvikelsebeslut.

Projektnamn
Adress

Projektnummer enligt kontoplan

Plats för ev bild på projektet.

Beslut
Inriktningsbeslut
Genomförandebeslut
Ev. nytt genomförandebeslut
Startmöte

Projektorganisation
Handläggare på SDF
Program
Projektering
Entreprenad
Övriga

Datum för beslut

1

2
Handläggare på TK
Program, park
Program, gata
Projektering, park
Projektering, gata
Miljö
Belysning
Tillgänglighet
Entreprenad
Övriga
Konsult - Entreprenör
Konsult
Konsult - program
Konsult- projektering
Konsult - övriga
Entreprenör
Entreprenör

Avrop ramavtal

Sammanfattande projektbeskrivning

Mål- och måluppfyllelse
Huvudmål och delmål. Eventuella ändringar i förhållande till genomförandebeslut.

Speciella frågor
Viktiga händelser och erfarenheter, bygghandlingarnas kvalitet mm.

Upphandling

3

Tidplan
2012
kv1

kv2

kv3

2013
kv4

kv1

kv2

kv3

2014
kv4

kv1

kv2

kv3

2015
kv4

kv1

Program
Projektering
Entreprenad

Ekonomi
Avstämning mot genomförandebeslut. Som bilaga bifogas ekonomisk uppföljning.

Drift- och underhållskonsekvenser

inkl drift- och kapitalkostnader

SLUTREDOVISNINGEN UPPRÄTTAD AV
Datum

Ansvarig Trafikkontoret

SLUTREDOVISNING GODKÄND
TK
Datum

Avdelningschef

SDF
Datum

SDN
Datum

Ansvarig på stadsdelen

Stadsdelsdirektör

kv2

kv3

kv4

