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Dnr KFN21/6

LOKALER, INFRASTRUKTUR
Nr. A.1 Konstnärlig gestaltning
Kostnad: 2 700 tkr 2022, 2 800 tkr 2023, 2 000 tkr 2024, 2 000 tkr 2025, 2000 tkr 2026.
Med investeringsbudgeten som grund föreslås medel för konstnärlig gestaltning som ska
omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg,
parker och trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot kommunens
nybyggnationer, om - och tillbyggnader. Aktuellt under perioden är Ekerö badhus,
skolutbyggnad i Sandudden och Brygga, förskolor samt offentlig gestaltning i utbyggnad av
Ekerö centrum och Stenhamra. Den största satsningen är gestaltning i det nya badhuset och
Sanduddens skola varför detta kommer prioriteras åren 2022-2023.
Effekter av investeringen
Kommunfullmäktige har antagit en gestaltningspolicy bl.a. med målet att det finns ett
samspel mellan konst, arkitektur och landskap och att kommunen är en förebild i sin
gestaltning. Gestaltningen ska ingå i en genomtänkt och väl sammanhållen helhet och är en
del i kommunens utformning av offentliga miljöer. Dessa skall utformas på ett medvetet sätt
så att miljöerna blir tilltalande, behagliga och trygga att vistas i.
Nr A.2 Träkvistavallen, iordningställande av utemiljön
Kostnad: 500 tkr 2022, 4 500 tkr 2023.
Efter ombyggnationen av Träkvistavallen och uppförandet av ett badhus och KOM-hus
behöver utemiljön iordningställas och struktureras. Bland annat behöver trafik och
gångtrafikanter hållas separerade. En gångväg anpassad för idrottsutövarnas behov behöver
tillskapas mellan KOM-huset och ishallen.
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Effekter av investeringen
Området kring det nya badhuset och KOM-huset är en del av helhetsintrycket och behöver
iordningställas efter kraftig byggtrafik under lång tid. Området har många besökare i olika
åldrar och en effekt av investeringen är att det blir tryggt att röra sig i området.
Nr A.3 Träkvista fritidsgård, iordningställande av utemiljön
Kostnad: 500 tkr 2022, 3 500 tkr 2023.
I samband med byggnation av badhus vid Träkvistavallen har del av fritidsgårdens utemiljö
ianspråktagits för att lösa parkeringsfrågan. Den mindre kvarvarande ytan behöver
iordningställas och göras ändamålsenlig för fritidsverksamheten.
Effekter av investeringen
Besökare på fritidsgården får en ändamålsenlig miljö, vilket är väsentligt både för
fritidsklubbsverksamheten och för de äldre ungdomarna. Genom att tillskapa en attraktiv
utemiljö vid fritidsgården där personalen har god uppsikt uppmuntras unga välja att vara där
istället för på andra platser runt vallen där vuxennärvaro saknas.
Nr A.4 Aktivitetsyta i anslutning Sanduddens idrottshall/utemiljö
Kostnad: 500 tkr 2023, 2 500 tkr 2024.
I medborgardialoger i samband med detaljplanearbete har behov av en aktivitetsyta i
Sandudden framkommit. En bra och naturlig placering för denna är intill den nya
idrottshallen invid Sanduddens skola. Planeringsarbetet är tänkt att ske i ytterligare
dialogform och ytan ska möta behov i olika åldrar och fylla en funktion både dagtid och på
kvällar och helger.
Effekter av investeringen
Utvecklade möjligheter till spontanaktiviteter i den populära gröna kil som går genom
Sandudden. Erfarenheten från liknande aktivitetsyta i Ekebyhovsdalen är att den är mycket
uppskattad och nyttjad av ekeröborna. Genom medborgardialog kring utförandet skapas
delaktighet och engagemang i området.
Nr A.5 Reinvestering konstgräs Svanhagen
Kostnad: 4 000 tkr 2025.
Konstgräset i Svanhagen bedöms ha tjänat ut 2025 och behöver därför bytas ut.
Effekter av investeringen
När ett konstgräs är uttjänt ökar skaderisken. Vid reinvestering bör en
miljökonsekvensanalys göras. Sannolikt finns miljövänligare alternativ att byta till.
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Nr A.6 Konstgräs Stenhamra
Kostnad: 5 000 tkr 2025.
Utvecklingen av Stenhamra gör att behovet av en konstgräsplan i området ökar. Därför
föreslås anläggning av konstgräsplan i Stenhamra.
Effekter av investeringen
Främja en rik fritid i närmiljön för Stenhamraborna.
Nr A.7 Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek
Kostnad 500 tkr 2024, 24 000 tkr 2025, 24 500 tkr 2026.
En långsiktig permanent lösning för verksamhetslokaler för fritidsgård, kulturskola och
bibliotek i ett nybyggt Stenhamra centrum. En förstudie tas fram i samband med att
Stenhamraskolan kompletteras och byggs ut med en parallell. Beräknat färdigställande 2025.
Effekter av investeringen
Kulturskolan är tillfälligt inhyrd i annan lokal i Stenhamra centrum som sägs upp vid
årsskiftet 2021/2022 för flytt till kommunens mer ändamålsenliga lokaler som står tomma
invid Stenhamra fritidsgård. Barnens bibliotek/skolbibliotek i Stenhamraskolan behöver nya
lokaler, liksom den skolverksamhet som finns i samma länga och en gemensam långsiktig
lösning för kulturverksamhetens och skolans verksamheter planeras. På den plats
fritidsgården i dag finns planeras ny bostadsbebyggelse varför även denna verksamhet avses
inrymmas i nybyggnationen.
Nr A.8 Aktivitetsytor.
Kostnad 300 tkr per år 2022-2026.
Fortsatt utveckling av ytor för spontan aktivitet i samarbete med Tekniska nämnden. Övriga
ytor för fysisk aktivitet är anläggningar för friluftslivet där även ridleder ingår. Enligt
alliansens plattform ska kommunen tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra
för fler ridstigar i kommunen.
Effekter av investeringen
Idrottsrörelsen har en vilja att i större utsträckning fånga upp, och till viss del strukturera,
spontanidrottandet och den fysiska aktiviteten i närheten av boendemiljöer enligt devisen
”Idrott hela livet”. Enligt målen för fysisk aktivitet ska alla invånare ha möjlighet till en fysiskt
aktiv fritid samtidigt ska möjligheten till vardagsmotion underlättas. Trenden är att individer
är mer självständiga och flexibla i sina val av fysiska aktiviteter. Nya anläggningar för spontan
fysisk aktivitet skall ses ur ett helhetsperspektiv och attrahera flera målgrupper för
vardagsmotion, friluftsliv, lek och äventyr. Genom att placera dessa offentliga ytor
bostadsnära skapas förutsättningar för mötesplatser över gränser oberoende av ålder, kön
och grupptillhörighet. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott
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är inte fasta. Därför är det är viktigt att områden för aktivitet får tillräckliga ytor så att det
finns en flexibilitet i hur dessa kan utformas. Ett annat stort behov har ridverksamheten för
tillgången till ridleder och ytor för spontana aktiviteter.
Nr A.9 Skå flygfält
Kostnad: 500 tkr 2022, 1 000 tkr 2023, 5 000 tkr 2024, 5 000 tkr 2025.
Området vid Skå flygfält utvecklas för olika alternativa idrotter.
Effekter av investeringen
Enligt alliansens plattform ska området på och kring Skå flygfält utvecklas. En utredning om
behov och nyttjandemöjligheter tas fram för att kunna gå vidare med projektet. Anläggande
av ytor vid Skå ger möjlighet att bättre tillgodose en bredare målgrupp för de som inte
vill/kan tillgodogöra sig det traditionella idrottslivet. Ett antal aktiviteter är svårlokaliserade
och områdeskrävande som Skå flygfält skulle kunna tillgodose. Samtidigt finns en möjlighet
att stärka den befintliga flygaktiviteten.

INVENTARIER
Nr B.1 Inventarier kulturlokaler
Kostnad: 200 tkr per år 2022-2026.
Åtgärder i Erskinesalen och andra lokaler för kommunens egen och föreningarnas nyttjande.
Effekter av investeringen
En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika kulturarrangemang är att
scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut. Samutnyttjande av
skollokaler och övriga kommunala lokaler med föreningslivet kräver också vissa åtgärder.
Nr B.2 Inventarier idrotts- och fritidslokaler
Kostnad: 200 tkr per år 2022-2026.
Kompletteringar i kommunens gymnastiksalar och åtgärder i Mälaröhallen.
Effekter av investeringen
Mälaröhallens entresol nyttjas både av skolan och föreningar för genomgångar.
Föreningarnas nyttjande av Mälaröhallen och gymnastiksalar förutsätter att utrustningen
anpassas till deras behov för ett bättre nyttjande av hallarna.
Nr B.3 Inventarier övriga verksamheter
Kostnad: Inventarier 250 tkr 2022-2026.
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Anskaffning inventarier, musikinstrument, arbetsmiljöåtgärder mm i kultur- och
fritidsnämndens olika utåtriktade verksamheter i kulturhus, bibliotek, kulturskola, Ekebyhovs
slott och fritidsgårdar.
Effekter av investeringen
Nämndens verksamheter är några av kommunens mest besökta och en förutsättning för
fortsatt mottagande av gäster på Ekebyhovs slott, elever i kulturskolan, biblioteksbesökare
och ungdomar på fritidsgården är att inventarier, instrument, möbler, IT-utrustning mm är i
fungerande skick.
Nr B.4 Badhus inventarier/utrustning
Kostnad: 8 100 tkr 2022
Nödvändiga inventarier i det nya badhuset såsom möbler, kassasystem, kodlås till skåp, ljudoch ljusutrustning med mera.
Effekter av investeringen
Ett modernt attraktivt badhus med familjeprofil.
Nr B.5 Idrottshall Sandudden & skola Bryggavägen
Kostnad: 500 tkr 2023, 500 tkr 2025
Nödvändiga inventarier till idrottshall vid Sanduddens skola och på Bryggavägen
Effekter av investeringen
Den utrustning som behövs för att möta skolans och föreningslivets behov finns att tillgå i
respektive idrottshall.

Nr C.1 IT-UTRUSTNING
Kostnad: 100 tkr per år 2022-2026.
Investeringar kopplade till förvaltningens digitala agenda.
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