ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
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Ev samverkan
Trafikkontoret samverkar med Stockholmshem och Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning vid planering och utformning av insatserna.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
På torget och i dess absoluta närhet finns stora problem med öppet missbruk och
”häng”. Detta är välkänt av polis och stadsdelsförvaltning och har
uppmärksammats av boende och på flera trygghetsvandringar, senast i april 2019.
Torget är byggt och planerat på 50-talet och därmed omodernt och nedgånget.
Behov finns att genomföra en renovering med utgångspunkt i dagens krav och

behov med syfte att öka trygghet och trivsel och skapa en mötesplats för boende
och besökare.
1.2 Berörd målgrupp/område
Personer som bor och vistas i området i alla åldrar.
1.3 Beskrivning av insatsen
Torget och en närliggande grillplats, belägen på fastighetsmark, är i dagsläget en
plats för ”häng”, öppet missbruk och droghandel. Genom att omdisponera torget
med en attraktiv utformning är ambitionen att göra torget till en mötesplats för
närboende. Torget planeras utifrån trygghetsaspekter med fria siktlinjer och
anpassad belysning.
Bygghandlingar har utarbetats under 2018. De planerade insatserna består av ny
markbeläggning med nytt utseende, justering av höjdsättning, höga kantstenar
som hindrar fordon att köra upp på torgytan, nya växtbäddar för träd ger lokalt
omhändertagande av dagvatten, ny möblering och sittplatser, ny belysning.
1.3 Förväntat resultat
En mötesplats för närboende bidrar till ökad trygghet och trivsel i området.
1.5 Uppföljning och utvärdering



Förbättrat resultat på stadens trygghetsmätningar
Fler som vistas på torget

2. Organisation för insatsens genomförande
Insatserna projektleds av trafikkontoret i samråd med stadsdelsförvaltningens
parkingenjörer och samhällsplanerare.

3. Tidplan
Projektering klar 2018/2019.
Utförande/färdigställande 2019.

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Markarbeten
Belysning
Möblering

1,45 mnkr
0,25 mnkr
0,3 mnkr

Totalt

2,0 mnkr

5. Påverkan på framtida driftkostnader
Nya ytbeläggningar och gatumöbler resulterar i effektivare drift, både vid
barmarksrenhållning och snöröjning. Underhållskostnaderna kommer minska då man inte
kommer behöva fortsätta lappa och laga akuta ärenden som i dagsläget.

6. Innovation och eller uppväxling
Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

