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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2019/7

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt Duvnäs-utskog
– lekpark etapp 2, (projektnr. 90000097)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den gamla parken i Duvnäs Utskog har byggts om och utvecklats. Lekplatsen byggdes
om inom etapp 1 och i etapp 2 har övriga anläggningar i parken rustats. Bollplanen har
nu konstgräs och tennisbanan har ny beläggning. Basketplanen har utvecklats till en
multisportplan. Dessutom finns här nu bland annat ett nytt utegym, en hinderbana,
boulebanor och en parkouranläggning. Resultatet av denna investering ska därför
slutredovisas. Projektets totala kostnad 8,95 mnkr (etapp 1+2) skrivs av på 15 år.
Ärendet
Aktuell grannskapspark ligger i Duvnäs Utskog och är välfrekventerad. Avsikten med
projektet är att stärka områdets identitet och bidra till en variation av upplevelser.
Lekplatsen har tidigare byggts om enligt temat cirkuslek inom etapp 1 av detta projekt. I
etapp 2 har övriga delar i parken åtgärdas.
Innan projekteringen av parken påbörjades framkom synpunkter i en medborgardialog.
En förslagsskiss skickades till bostadsföreningar förskolor, skolor och dagmammor i
området. Etapp 2 har inneburit att den befintliga fotbollsplanen har rustats och blivit
belagd med konstgräs. Cirkuslekplatsen har kompletterats med soffor och belysning. En
hinderbana är fint inpassad i det befintliga parkrummet och lockar till såväl rörelsesugna
barn, som vuxna eller ungdomar, som vill värma upp inför ett pass i gymmet,
fotbollsplanen eller träna kondition. Hinderbanan binds ihop av en slinga av träflis, som
även fungerar som fallunderlag vid de redskap där detta behövs. Gångvägen söder om
hinderbanan asfalteras och målas till en 100 metersbana. Två hammockar finns för häng
eller solning. Den befintliga basketplanen och tennisplanen har rustats. Det öppna
parkrummet har bibehållits, men kompletterats med bollkrokar som kan användas till att
kasta bollar eller frisbee igenom. Ett utegym har efterfrågats i medborgarförslag och det
placerades i parkens sydvästra del. Aktivitetsdelarna är belysta.
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Parken har tillgänglighetsanpassats och i bifogad bilaga redogörs för vad som finns på
platsen och vad som kan användas även om man har en funktionsnedsättning. Många
lekplatser i kommunen är tillgänglighetsanpassade i vissa delar och det finns ett behov
av att ha lekplatser som har en högre grad av tillgänglighet. Avsikten är att fler ska
kunna använda det mesta av utrustningen och att fler ska ges möjlighet att vara med i
leken på sina egna villkor. Många har efterfrågat en tillgänglighetsanpassad lekplats i
Nacka och nu kan kommunen hänvisa till denna plats. Eftersom denna grannskapspark
nu är den mest tillgänglighetsanpassade i Nacka finns en parkeringsyta HKP vid
Utskogsvägen.

Beslutsprocessen
Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel den 19 november 2012, § 249 och
noterade Fritidsnämndens investeringssammanställning enligt kommunstyrelsens förslag
den 22 oktober 2012, § 265.
Den 1 november 2016 slutbesiktades etapp 1.
FRN 2013/28-332§92 investeringsbeslut om utökad ram.
NTN 2016/731§229 investeringen skjuts upp till 2018
Ekonomiska konsekvenser
 Beslutad budget (NTN): 9 mnkr, totalt för etapp 1+2
 Kostnad genomförande: 8.95 mnkr
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Avskrivningstiden är 15 år. Första årets kapitaltjänstkostnad uppgår till
747 tkr
Avskrivning år 1: 596 tkr
Ränta 1,75% år 1: 151 tkr

Projektet innebär inte att nya områden har tillkommit, men nu finns det även ett utegym
och en hinderbana i parken. Skötselkostnaderna har ökat med 80 000 kr föranlett av
slutfört projekt.
Projektör: WSP
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenör: Greens Anläggning AB
Datum för slutbesiktning var 2019-07-04.

Kommentarer
Många i området har varit aktiva och framfört önskemål för grannskapsparken. I
medborgardialogen framfördes deras synpunkter och innehållet justerades för att stämma
med önskemålen. Parken är invigd av ordförande i Natur- och trafiknämnden Hans
Peters och många barn från Borgvallaskolan, samt kringboende.
Konsekvenser för barn
Nacka har fått en tillgänglighetsanpassad park med aktiviteter. En grannskapspark är
ofta en viktig mötesplats för många i området. En väl fungerande och tillgänglig
offentlig utemiljö bidrar till barns utveckling och hälsa.
Handlingar i ärendet
1. Information kommunens hemsida
2. Fotocollage
3. Slutredovisning etapp 1.
4. Lek för alla
5. Investeringsbeslut FRN 2013/28-332

Mats Wester
Bitr. Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Pia Helgodt
Landskapsingenjör
Enheten för bygg och anläggning

