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Tekniska nämnden

Investering i Sätraängsparken
Ärende
Sätraängsparken har under en längre tid varit i stort behov av renovering.
Lekplatsens dåliga skick tillsammans med parkens läge i förhållande till ett
område som innehåller en stor del av kommunens flerfamiljsbostadshus har
gjort den aktuell för en investering under flera år. Ett förslag togs fram
2016/2017 att investera cirka 9 mnkr i en temapark. Tekniska nämnden
beslutade att genomföra renoveringen på sammanträdet 2018-05-30 §36.
Kommunens ekonomiska läge under 2018 och 2019 medförde att
investeringen i parken avbröts i samband med tekniska nämndens
överskottsmål med besparing 2019-04-10.
Sätraängsparken är i behov av upprustning och har under 2020 genomgått
en försiktig delrenovering inom budget för parkinvestering för tekniska
nämnden. Under 2021 föreslås att Sätra ängsparken renoveras till en kostnad
av 2 mnkr inom ramen för budgeten för parkinvestering. Detta skulle
medföra att parken renoveras till likvärdigt skick som resterande parker i
kommunen. Det tidigare förslaget med en temapark är inte längre aktuellt.

Tekniska kontorets förslag till beslut
Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att inom ramen för
parkinvesteringsbudgeten för 2021 avsätta 2 mnkr för upprustning av
Sätraängsparken.
Bakgrund
Parken vid Sätra äng har under 2020 enligt plan upprustats för cirka 800 000
kr. Följande har gjorts:
- Renoverat ekens rotsystem och skapat en perennplantering under
eken med ett inspringningsskydd så att rotsystemet ska få
utveckla nya finrötter i den nya planteringen.
-

Planterat perenner och lök i den nya planteringen

-

Lagt om all smågatsten vid entréerna
Asfalterat parkvägen och anslutningen mot Sätraängsvägen
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-

Installerat nya parkbänkar
Föryngringsbeskurit samtliga buskar i parken
Planterat några nya träd mot Sätraängsvägen

Byggskyltar i A1-format har funnits på platsen för att informera närboende
om pågående arbeten.
Tekniska kontorets utredning
Sätraängsparken har under en längre tid varit i stort behov av renovering.
Lekplatsens dåliga skick tillsammans med parkens läge i förhållande till ett
område som innehåller en stor del av kommunens flerfamiljsbostadshus har
gjort den aktuell för en investering under flera år. Ett förslag togs fram
2016/2017 att investera cirka 9 mnkr i en temapark. Kommunens
ekonomiska läge medförde att investeringen i parken avbröts. Eftersom
parken är i behov av renovering har under 2020 en försiktig delrenovering
påbörjats inom budget för parkinvestering för tekniska nämnden.
Parken är i behov av renovering och tekniska kontoret föreslår att 2 mnkr
inom investeringsbudgeten 2021 för park- och natur avsätts för följande
åtgärder:
- Småbarnslek
- Lek för större barn, en lagom utmanande klätterställning
- Boulebana
- Fruktlund med hängmattor
- Entrédekoration, viss effektbelysning,
- Fler perennplanteringar och vårlök i gräsytorna
Föreslagna åtgärder, föreslås vara parkens permanenta lösning, och Sätra
ängsparken kommer att vara färdigrenoverad efter att ovanstående är
utbyggt. Åtgärderna kommer att göra att standarden på anläggningen når en
väl accepterad nivå, och parken kommer att ligga i framkant i kommunen.
Åtgärderna kommer medföra fler funktioner och ett större spann av
aktiviteter för olika åldrar och grupper. Det ursprungliga förslaget med en
temapark för 9 mnkr avbröts av tekniska nämnden. Föreslagen investering
om 2 mnkr för Sätra ängsparken ersätter det tidigare förslaget om en
Temapark.
Det finns önskemål, både från allmänheten och från Kultur- och
fritidsförvaltningen att anlägga träningsredskap. Det kan röra sig om
diskreta gymredskap eller multifunktionella träningsredskap som flanörer
och joggare kan använda när de kommer förbi parken, eller som föräldrar
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kan använda medan deras barn leker. Frågan behöver utredas ytterligare och
tas med i det kommande fortsatta arbetet.
Kommunikation
Kommunikation inom projektet kommer ske enligt gängse arbetsprocesser.
Skyltning i A1 format på platsen kommer att ske fortlöpande under
processens olika byggandeskeden. Driftsinformation på hemsidan och
nyheter på kommunens sociala kanaler kommer att ske.
Framförallt skyltning på platsen är viktig för att närboende ska vara
medvetna om vad som byggs i deras närområde.
Ekonomiska konsekvenser
Investering för 2 mnkr inom befintlig investeringsbudget för Tekniska
nämnden. Driftskostnad för en ny anläggning är lägre än jämfört med drift
för en äldre anläggning med renoveringsbehov och sliten lekutrustning.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Lena Rasmusson
Anläggningschef
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