INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf - Dnr:2019-184-1.1. bilaga 3
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

1

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Humlegården

Adress:

Humlegården

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Humlegården är Stockholms näst äldsta park och en av de vackraste och mest välbesökta
parkerna i staden. Parkens storlek, dess vegetation, gångar och utrustning kräver ständiga åtgärder
för att parken ska hållas i gott skick. Reinvesteringsmedlen söks för som stöd till Östermalms
ordinarie driftbudget för parker för att ge möjlighet att ge Humlan nödvändigt underhåll.

Mål och syfte med projektet
Att i samlade grepp byta ut sliten utrustning eller förnya och vegetation och planteringar.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
X

Parkvägar

X

Trappor/Murar

X

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

X

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:
Humlegården firar 400-årsjubileum i år.

Drift- och underhållskonsekvenser
Åtgärderna ska bidra till att parken är långsiktigt hållbar och lätt att sköta.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019
2

1.5

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
1 - 2 mnkr/år

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2010-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf Dnr:2019-184-1.1. bilaga 3
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

2

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Ruddammsparken

Adress:

Körsbärsvägen 19 / Brunbärsvägen 9

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Ruddammsparken är lugn oas i en utfylld bergsslänt. I parken finns en liten lekplats och i dess
närhet ytterligare en liten plats med gungor. Runt parken finns mycket barn bland annat från
intilliggande förskolor. Trycket på lekplatserna är därför stort. Projektet syftar till att utöka lekplatsen
något och se över de sittplatser som finns i parken. Samtidigt utreds behovet av att förbättra
rotmiljön för de träd som växer invid lekplatsen. 1 mnkr söks 2020 för program och projektering.
3mnkr söks 2021 för att utföra upprustningen 2021.

Mål och syfte med projektet
Att rusta parken och lekplatsen så att den klarar det höga användandet.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Lekplatsen ska vara långsiktigt hållbar, lätt att sköta och därmed kostnadseffektiv.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
4

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf - Dnr:2019-184-1.1. bilaga 3
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

3

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Innergårdar i Hjorthagen

Adress:

Hubertusgatan/Nimrodsgatan/Artemisgatan

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

I "gamla Hjorthagen" finns tre innergårdar som är planlagda som parkmark; Hubertusplan,
Snitselplan och Dubbelbössan. Alla tre gårdarna har kvar sin ursprungliga utformning. Mycket få
åtgärder har gjorts på gårdarna under åren förutom normal skötsel. Det gör att alla tre, samtidigt
som de har kvar det mesta av sin ursprungliga utformning, också är slitna. Parkmöbler behöver
bytas ut, trädbestånden behöver få en översyn. Buskplanteringar behöver förnyas och delvis
igenvuxna gångvägar och sittytor behöver rustas och göras synliga igen. På Hubertusplan finns
också en lekplats som behöver rustas upp. Belysningen kan också behöva utökas på gårdarna. Till
2020 söks 1 mnkr och till 2021 3 mnkr.

Mål och syfte med projektet
Att göra de slitna gårdarna mer attraktiva, mer tillgängliga och att bredda deras användning. Samt
att införa en återväxt bland träden

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Upprustningen ska underlätta drift och underhåll av innergårdarna.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
4

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf - Dnr:2019-184-1.1. bilaga 3
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

4

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Balders hage

Adress:

Östermalmsgatan 11-17

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Balders hage är en lågmäld men mycket fin park i en brant i Lärkstaden. I parken finns sittplatser
med utsikt utmed branten ned mot Östermalmsgatan. Genom parken finns trappförbindelser mellan
Friggagatan och Östermalmsgatan. Det är mycket länge sedan en upprustning av parken utfördes
och gångvägarna och möblerna är därför slitna. Vegetationen behöver också ses över. Behov finns
av beskärning, röjning, ersättning och nyplantering, 2 mnkr söks till 2020.

Mål och syfte med projektet
Att förnya eftersatta delar i parken och även förbättra tillgängligheten till parken från Friggagatan.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Upprustningen ska underlätta drift och underhåll av parken.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
2

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf - Dnr:2019-184-1.1. bilaga 3
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

5

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Nobelparken

Adress:

Strandvägen/Nobelgatan

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Nobelparken är en vacker och mycket uppskattad bergs-/landskapspark i anslutning till
Diplomatstaden vid Strandvägens ände. Parken har ett förflutet som beståndsarboretum för
Skogsinstitutet från vilkas planteringar många av träden härstammar. Trädbeståndet i parken är i
huvudsak jämnårigt och man behöver därför införa en succession med nya träd i parkens nedre
delar, som omgärdar berget i mitten. Det finns också en mycket liten lekplats i parken som behöver
rustas och som kan utökas något. Uppe på bergknallens topp finns en vacker, mysig plats som är
perfekt för utflykter. Den är också välbesökt av förskolor. Genom försiktiga vegetationsåtgärder och
tillägg av bänkar och platsanpassad vindskydd/pergola och sittplatser kan platsen förskönas och
förstärkas som utflyktsmål för både förskolor och allmänheten. Ett programförslag tas fram 2021
och åtgärderna planeras att utföras 2022, 1 mnkr söks därför till 2021 och 2 mnkr till 2022.

förstärkas som utflyktsmål för både förskolor och allmänheten. Ett programförslag tas fram 2021
och åtgärderna planeras att utföras 2022, 1 mnkr söks därför till 2021 och 2 mnkr till 2022.

Mål och syfte med projektet
Att tillskapa en succession/återväxt i parkens trädbestånd. Att förbättra lekmöjligheterna i parken.
Att förstärka platsen på bergnallens topp som utflyktsmål för förskolor och närboende.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Åtgärderna ska bidra till att underlätta drift och underhåll av parken.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
3

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning: Östermalms sdf
Handläggare SDF:

Namn: Fredrik Ekroth

Tel: 08-508 09 307

Prioritering:
Detta projekt har följande prioritet:

6

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

Tessinparkens parklek

Adress:

Askrikegatan

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

Beskrivning av projektet:
Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Att förnya Tessinparkens välbesökta parklek. Att ta ett ta ett helhetsgrepp över lekplatsen för att se
om den kan planeras på ett effektivare sätt samt se till att lekplatsen får ny eller nyrenoverad
utrustning. Slitaget på lekutrustningen är högt och förvaltningen bedömmer att det är läge att utföra
större åtgärder om ett par år. Förvaltningens förslag är därför att ta fram ett program och göra en
projektering för nycklade medel under 2021 och utföra en upprustning med centrala medel under
2022. För åtgärderna 2022 söks 3 mnkr.

Mål och syfte med projektet
Att förnya lekutrustningen i Tessinparkens parklek. Att vid behov rusta värdefull utrustning såsom
lekhusen för att förlänga dess livslängd. Att utreda om lekplatsen går att planera på så att platsen
utnyttjas bättre.

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
x

Parkvägar

x

Trappor/Murar

x

Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

x

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser
Åtgärderna ska bidra till att underlätta drift och unterhåll av lekplatsen och på så vis minska dessa
kostnader.

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK
3

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning:
Handläggare SDF:

Namn:

Tel:

Prioritering:

8

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

g.
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Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

PO H
a llm
.G.

nd

ig

Agneg.

Beskrivning av projektet:
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Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Mål och syfte med projektet

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK

INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2020-2022
PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK
Underlag för PROJEKT - PM
Gula fält ifylls av SDF.

Stadsdelsförvaltning:
Handläggare SDF:

Namn:

Tel:

Prioritering:

9

Detta projekt har följande prioritet:

Endast reinvesteringsåtgärder:
Markera med X i rutan. Projektleds av SDF.

Projektnamn:

g.

ra

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge

PO H
a llm
.G.

nd

ig

Agneg.

Beskrivning av projektet:

H jä r

ne g.

N.
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gata sn
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L
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ÅAdress:
ngst
röms

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella
reinvesteringsåtgärder.

Mål och syfte med projektet

Reinvesteringsåtgärder
Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.
Parkvägar

Trappor/Murar
Utrustning (möbler, skärkorgar,
pollare mm.)

Räcken/staket

Plaskdammar

Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi
SDF:s uppskattade kostnad.
Anges i mnkr per år

Budget t.o.m 2018* Beslutat 2019

Uppskattad totalkostnad
enligt SDF/TK

