Bilaga 12- Uppföljning
trygghetsinvestering

Projektnamn

Upprustning av delar av Björns trädgård

Geografisk plats
för investering

Björns trädgård vid Kapellgränd

Projektets mål
och syfte

Fel! Hittar inte
referenskälla.Sida 1 (4)

Projektet utgörs av del 1-3 vilka har sina respektive mål och
syften. Del 1 är hittills genomförd och del 2 och 3 planeras
genomföras under 2019.
Del 1. Översta terrassen i Björns trädgård mot Kapellgränd
Syftet med insatsen var att skapa en attraktiv utsiktsplats med vy
över parken genom följande åtgärder:
- se över markytorna
- Se över befintliga träd och ta bort dåliga träd och ersätta
dem med nyplantering av körsbärsträd.
- Placera ut nya bänkar med ny placering för picnic och
lunch.
- Smycka platsen med blomsterurnor.
Del 2. Slänten vid trappan upp mot moskén
Tillföra platsen en extra attraktiv blomsterplantering genom en tät
och anslående plantering av blomsterlökar i slänten. Översyn av
buskage.
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Del 3. Konstgräsyta på nuvarande gräsyta i parkens västra del mot
Götgatan
Syftet är att utöka parklekens aktivitetsytor så att
parkleksverksamheten flyttas ut i parken. Den befintliga idag
nedsänkta gräsytan i parken höjs upp i nivå med övriga
lekparksytor för ökad tillgänglighet, och kläs med konstgräs.
Därmed kan ytan involveras i parkleken och användas i större
utsträckning av fler grupper av användare.
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Slutredovisning

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

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Den översta terrassen i Björns trädgård har erhållit en prydligare
och mer inbjudande gestaltning i enlighet med målsättningen.
De planerade blomsterurnorna kommer att placeras ut till våren.
Genomförda åtgärder har tillsammans med den tillkommande
parkbelysningen inneburit att en ny mötesplats skapats vilket
sannolikt kommer att öka den upplevda tryggheten.

Del 2 och 3 har ännu inte kunnat genomföras vilket beskrivs
nedan:
Del 2: Det finns en framtagen skiss/illustration över hur slänten
kan förses med perenna växter. Syftet med planteringen är att
skapa en trivsammare plats med växter. Från början var projektet
tänkt att genomföras 2018 men på grund av budgetskäl flyttades
projektet till 2019.
Del 3: Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att
avvakta med att anlägga konstgräsytan i väntan på
miljöförvaltningens rekommendation för konstgräs,
gummigranulater och platsgjuten gummi. En projektering av
åtgärden är genomförd.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Erhålla medel: 2,5 mnkr
Upparbetade medel under 2018: 1,0 mnkr
Avvikelse: + 1,5 mnkr (överföring av dessa medel till 2019
begärs i verksamhetsberättelsen 2018)
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Bilder
före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder
efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

