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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ombyggnation av Fredhällsparkens plaskdamm
Genomförandebeslut

Förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner detta förslag till genomförandebeslut
avseende ombyggnation av Fredhällsparkens plaskdamm.
2. Beslutet överlämnas till exploateringsnämnden.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Förvaltningen har tillsammans med markkontoret, senare exploateringskontoret, arbetat
fram ett förslag för ombyggnad av plaskdammen i Fredhällsparken. Dammen är idag
mycket nedsliten och svår att driva med godkänd vattenkvalitet. Genom att riva den gamla
dammen och anlägga en ny, med samma utbredning, skapas förutsättningarna att driva den
populära plaskdammen vidare i många år till rimligare driftkostnader.
Investeringskostnaderna för projektet beräknas uppgå till totalt 3,8 mnkr och har reserverats
av kommunfullmäktige för just detta projekt. Drift- och underhållskostnaderna förväntas
minska.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.

Bakgrund
Plaskdammen i Fredhällsparken har i flera år varit i stort behov av ombyggnation. Dammen
är mycket populär och används varma sommardagar av mängder med föräldrar med barn.
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Den tekniska utrustningen är uttjänt och svår att driva med godkänd vattenkvalitet.
Stadsdelsnämnden fick 2006 0,3 mnkr för programarbete och projektering.
Stadsdelsnämnden har sökt medel, 3,5 mnkr, från kommunfullmäktige för att genomföra
ombyggnaden 2007. För 2007 har också 3,5 mnkr beviljats av kommunfullmäktige.
Enligt beslut i kommunfullmäktige drivs denna typ av större investeringsprojekt i nära
samarbete mellan respektive stadsdelsnämnd och exploateringsnämnden (tidigare
marknämnden). Det är alltså exploateringsnämnden som på stadsdelsnämndernas uppdrag
genomför projekten.
Analys
Denna del av Fredhällsparken ligger precis intill tunnelbanestation Kristineberg. Den
inramas i söder av bostadsbebyggelsen i Fredhäll och utgör en förbindelselänk mellan
Fredhällsparkens större gräsytor och dalsänkan ner mot Mälaren i väster. Parken är med sin
stora plaskdamm, en av de största i staden, mycket välbesökt. Ytorna kring plaskdammen,
bl.a. lekplatserna, har nyligen upprustats i samband med avslutning av ombyggnationen av
Tranebergsbron.
Genom att riva den gamla dammen och anlägga en ny skapas förutsättningar att driva denna
populära anläggning vidare till rimliga kostnader, för barnen i området och i angränsande
områden (bl.a. det kommande tätt exploaterade Lindhagenområdet).
Konsekvenser
-ekonomiska
Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 3,8 mnkr fördelat på 0,3 mnkr 2006
och 3,5 mnkr 2007. Ombyggnaden kommer på sikt sänka drift- och underhållskostnaderna.
-miljö
En attraktiv mötesplats för familjer med barn kan bibehållas.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser att det förslag till ombyggnad som projekterats i samarbete med
exploateringskontoret garanterar Fredhällsparkens attraktivitet också för kommande år, till
lägre drift- och underhållskostnader än de senaste åren.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar ett genomförandebeslut enligt
förvaltningens förslag och överlämnar beslutet till exploateringsnämnden.

Bilaga
Skiss över ombyggnationen

