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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Investeringar i stadsdelsområdets parker 2008-2010

Förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen som sitt underlag för
planering av investeringar i parker för perioden 2008-2010.
2. Tjänsteutlåtande överlämnas till exploateringsnämnden.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Förvaltningen har liksom förra året lämnat tjänstemannasynpunkter till
exploateringskontoret (tidigare markkontoret). Exploateringsnämnden önskar nämndens
bekräftelse senast under mars månad.
Förvaltningen föreslår att nämnden upprepar tidigare två viktigaste önskemål:
Renoveringen av Rålambshovsparken och därefter en renovering av Pontonjärparken.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.

Bakgrund
Sedan 2006 är stadsdelsnämnderna ansvariga för alla investeringar i parker, förutom de
investeringar som görs i större exploateringsprojekt. Kommunfullmäktige anslår i budget
för respektive år medel till parkinvesteringar i två delar; namngivna större projekt och
mindre investeringar löpande, efter respektive stadsdelsnämnds egna beslut.

Box 49039 100 28 Stockholm. Telefon 508 08 000. Fax 508 08 060
christina.lundin@kungsholmen.stockholm.se
Besöksadress S:t Eriksgatan 47 A

www.stockholm.se

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 302-095-07
SID 2 (2)

För 2006 anslog kommunfullmäktige medel för planering av en renovering av
Rålambshovsparken och projektering av en helt ombyggd plaskdamm i Fredhällsparken.
För 2007 har kommunfullmäktige anvisat 1 mnkr för inledning av arbetena med
Rålambshovsparken – i huvudsak projekteringar m.m. - samt 3,5 mnkr för ombyggnad av
plaskdammen i Fredhäll. Kommunfullmäktiges beslut går helt i linje med
stadsdelsnämndens sedan flera år viktigast prioriteringar.
Nu inleds processen för att ta fram underlaget till kommunfullmäktiges budgetbeslut för
2008 med inriktning för 2009-2010.

Förvaltningens förslag
Stadsdelsnämnden har i februari 2007 beslutat att i huvudsak godkänna planeringen för
renovering av Rålambshovparken. Det program som ligger till grund för den fortsatta
projekteringen indikerar att föreslagna åtgärder blir något dyrare än den av
kommunfullmäktige hittills anvisade ramen (11,5 mnkr, varav 0,5 mnkr 2006, 1,0 mnkr
2007 och 10 mnkr 2008 och senare).
Rålambshovsparken utgör en mycket viktig parkresurs, inte bara för kungsholmsborna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige planerar för en
samlad investering i Rålambshovsparken om 13,5 mnkr. Investeringen i parken kan – om
det underlättar exploateringsnämndens och kommunfullmäktiges ställningstagande – läggas
ut över en längre tidsperiod.
Pontonjärparken är en liten bergspark med stora värden. Parken har dock över åren slitits
hårt. Den är i behov av en genomgripande översyn, med såväl förbättrade funktioner som
föryngring/utbyte av växtmateriel. Förvaltningen har för dagen svårt att bedöma vilken
ekonomisk ram som kan komma att krävas. En mycket grov uppskattning är drygt 2 mnkr.
Planering för renovering av parken kan inledas under 2008, medan åtgärder vidtas 20092010.

Bilagor
Kortfattade beskrivningar och kartor som inlämnats till exploateringskontoret.

