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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Hundrastgård mellan Sätra och Skärholmen i närheten av 
Gillsätragränd.

Geografisk plats 
för investering Norr om Skärholmensgårdsväg, norröst om Skärholmsstigen.

Projektets mål 
och syfte

Det finns ett behov och stor efterfrågan från både hundägare och 
icke hundägare av inhägnande hundrastplatser. Inhägnande av 
hundrastplatserna kan ha en positiv effekt eftersom det kan minska 
konfliktytor i mötena mellan hundägare och övriga besökare, 
vilket antas leda till att fler målgrupper väljer att vistas i 
naturområdet. 

Skärholmsdalen utgör ett viktigt rekreationsstråk där bland annat 
koloniträdgårdsverksamhet, utegym och barnspår finns i nuläget. 
Stråket utgör en av de viktigaste entréerna till Sätraskogens 
naturreservat och Skärholmens gård. Det fungerar också som en 
viktig framkomlighetslänk mellan Sätra och Skärholmen som 
många använder i sin vardag. Samtidigt vittnar medborgare genom 
synpunkter och olika typer av dialog att delar av området upplevs 
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som otryggt med alkoholpåverkade personer och skadegörelse 
bland annat. 

Målet med projektet är att få fler att vistas i och befolka 
utemiljöerna vid olika tider på dagen, och hundägare är förväntas 
bidra till det.

Uppföljning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Projektet befinner sig i planeringsfas. Genomförande är inplanerat 
för höstterminen 2020.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande Inga avvikelser finns att rapportera inom projektet.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 
kalkylerade utgifter
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FINANSIERINGS-
KÄLLA UTGIFTER SUMMA UTFALL 

T2an

Ansökan för 
trygghetsskapande 
medel

Hundrastgård vid 
Skärholmsbäcken. 
Stängsel, belysning, 
bänk, bord och 
skräkorg. 

400 000 kr 0 kr

400 000 kr 0 krTOTAL KOSTNAD

Ekonomiskt utfall och eventuella avvikelser vid T2 
rapportering

Inga avvikelser gällande ekonomiska uppgifter finns att 
rapportera inom projektet.

Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering. 

Bilder från platsen efter avslutade investeringen kommer att 
rapporteras vid projektets slutredovisning.


