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Projektnamn

Trygghetsskapande åtgärder i Sankt Göransparken

Geografisk plats
för investering

Mariebergsgatan 25, Kungsholmen

Projektets mål
och syfte

Sankt Göransparken är en plats som av många beskrivs som
otrygg. En stor anledning till detta är att flera institutioner finns i
parkens närhet vilka medför att många med alkohol- och
narkotikaproblem vistas här.
Projektet syftar till att skapa en höjd trygghetskänsla genom att
locka fler besökare från olika målgrupper till parken. Det syftar
också till att öka trivseln i parken genom ljusskulpturer som är
lekfulla på dagen och ger ett varmt inbjudande ljus under kvällar
och nätter.
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Slutredovisning

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

Slutresultatet för åtgärderna kan ännu inte utvärderas helt.
En del av investeringsmedlen var avsatta för att renovera
rosplanteringar på en mindre torgyta. De nyanlagda rabatterna
med nya planteringsräcken har inneburit ”ett lyft” för platsen
och medfört att den upplevs som mer omhändertagen. Det är
dock först under våren och försommaren som den förväntade
effekten sker då de planterade tulpanerna och rosorna börjar
blomma.
Huvuddelen av investeringsmedlen var avsedda för
ljusskulpturer i form av stora körsbär. Tillverkningen av
skulpturerna har tagit längre tid än väntat. De är i nuläget färdiga
och beräknas vara på plats under februari 2019.
När körsbärens placering och antal bestämdes på plats med
liknande skulpturer, se bilder, så fick vi flera uppskattande
kommentarer från förbipasserande och barn som ville leka vid
dem. Responsen tyder på att utfallet kommer att bli positivt.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Tidplanen för placeringen av de körsbärsformade
ljusskulpturerna har försenats med närmare två månader. Planen
var att de skulle vara monterade och inkopplade före jul 2018.
Bänken med inbyggd belysning och möjlighet att ladda
mobiltelefon har inte beställts. Anledningen är att trafikkontoret
provat bänktypen under sommaren 2018 på en av sina
sommargågator. Därifrån har det rapporterats att det blivit så
kallat ”häng” och lite stökigt i gryningstimmarna då folk samlats
där för att ladda telefoner på väg hem från krogen. En sådan
utveckling vill vi undvika i St. Göransparken.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Budget:

600 000:-

Planteringar:
Skulpturer:
Elschakter:
Totalt:

68 455:379 608:120 341:568 404:-

Huvuddelen av de beviljade medlen har förbrukats. En
utbetalning om betalning av 5% av beloppet för skulpturerna
kvarstår, vilket betalas ut då de är på plats och godkänts vid
besiktning.

Sida 3 (3)

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Bilder från provplacering av körsbär.

