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Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt: Lusthusbacken Belopp:

2016:  140 000 kr

2017:  0 kr

2018:  0 kr

Beskrivning av projektet:
I den nya planen för Lusthusbacken har ett ca 850 m2  stort område avsatts som parkmark. Denna areal har 
tidigare inte varit parkmark utan läggs till de ytor parkenheten sedan tidigare förvaltar.  
Tanken med den avsatta parkmarken är att den skall utgöra en grön länk mellan odlingslotterna och bostä-
derna norr om parkmarken och bostäderna söder om den samma.  En gångväg belagd med stenmjöl har 
anlagts mellan gårdsgatan och belonasvängen för att bilda en kommunikationslänk för gående. En trädallé 
planterades i fjol längst med gångvägen vilket ger ett grönt stråk genom området. Gångstråket ska även 
enligt gestaltningsidéen vara upplyst med stolparmaturer för att öka tryggheten och trivseln. 

Belysning och gräs

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
Ingen påverkan.

Syfte/mål:
Installera belysningsarmaturer längst med gångstråket och anlägga gräsmatta på den nya parkmarken.

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering (beräkningsgrunder)

Elabonnemang, kabel, grävning, armaturer, installation  ..................................................................... 100 000 kr
Gräsytor ink jord och sådd  ..................................................................................................................   40 000 kr

Total kostnad.................................................................................................................      140 000 kr

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

2016: 12 000 kr

2017: 12 000 kr

2018: 12 000 kr

Drift & underhåll belysningsarmaturer, sladdning gångstråk, skötsel 
alléträd, intensivklippning gräsyta.



- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
Ingen påverkan.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. 

Utbildninga, arbete och näringsliv
Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande. 
Skötsel av området bidrar även det i viss mån till sysselsättningen.

Demokrati och öppenhet
Söder om parkområdet planeras för en mötesplats i form av ett gemensamt växthus. Trädraden och 
belysningen bildar en fin bakgrund till denna mötesplats. 

Livsmiljö
Dessa åtgärder bidrar till att Lusthusbacken upplevs som ett attraktivt, tryggt och trivsamt område. 



Lusthusbacken
- hållbart boende på Furunäset

I den nya planen för 
Lusthusbacken har ett 
ca 850 m2  stort område 
avsatts som parkmark. 
Denna areal har tidigare 
inte varit parkmark utan 
läggs till de ytor parkav-
delningen sedan tidigare 
förvaltar.  

Tanken med den avsatta 
parkmarken är att den 
skall utgöra en grön länk 
mellan odlingslotterna 
och bostäderna norr om 
parkmarken och bostä-
derna söder om den 

Denna illustration visar hur parkmarken är tänkt att fungera. En gångväg belagd med stenmjöl anläggs 
mellan gårdsgatan och belonasvängen för att bilda en kommunikationslänk för gående. En trädallé 
planteras längst med gångvägen vilket ger ett grönt stråk genom området. Gångstråket är upplyst med 
stolparmaturer för att öka tryggheten och trivseln. 

Skiss: Miljö- & byggkontoret
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