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SAMMANFATTNING

Föreliggande objektsgodkännande omfattar förverkligandet av en lekplats på allmän platsmark
inom PL320, Arildsplan, Sorgenfri.
Lekplatsen har gestaltats med utgångspunkt i Mary Anderssons böcker som handlar om hennes
egen uppväxt i Sorgenfri på 1940-talet. Böckerna skildrar fattigdom, misär, sjukdom och svält men
också en värme, kraft och styrka kvinnor och barn emellan. Lekplatsen ska lyfta fram Malmös barnoch kvinnohistoria på lokal och vardaglig nivå samtidigt som den ska erbjuda stora lekvärden.
Lekplatsen ska kunna fungera som pedagogiskt rum och ge förutsättningar för samtal om
livsvillkoren då och nu. Förhoppningen är att den kommer bli en viktig mötesplats i området.
Förslaget till objektgodkännande av denna lekplats omfattar en investering på 7 000 000 kronor
(projektkalkyl brutto; netto 5 650 000 kronor) och driftskonsekvenser på 690 000 kronor brutto
(netto 570 000 kronor) från år 2020.
Tidigare beslut i TN-2018-2038: ”en investering på 5 500 000 kronor (projektkalkyl brutto; netto 4 100
000 kronor) och driftskonsekvenser på 620 000 kronor brutto (netto 500 000 kronor) från år 2019.”
Reviderat i detta förslag är investeringens storlek. Förvaltningen fick i Delegation 1(2018 11 23) i
uppdrag att upphandla projektet på nytt med optioner. Optionerna gäller specialtillverkad
lekutrustning. Projektkalkylen har justerats med ett tillägg på 1 500 000 kronor brutto.
Projektet får en större tydlighet och högre kvalitet både som mötesplats och lekplats med
samtliga optioner. Den högre kvaliteten och trovärdigheten mot den omfattande dialogprocessen
rättfärdigar den ökade kostnaden.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR
•

Arildsplan är idag en liten bostadsnära park med en befintlig områdeslekplats, en grusad
bollplan, träd- och buskplanteringar samt gräsytor och ett mindre antal bänkar.
Lekplatsen ingår i Malmös nätverk av områdeslekplatser och den är populär men sliten.
Projektet innebär att den befintliga områdeslekplatsen samt bollplanen ersätts av en
stadsdelslekplats.

•

Platsen är vald på grund av Mary Anderssons lokala anknytning och att stadsdelen i sig
vittnar om Sveriges utveckling under första halvan av 1900-talet. Gården Sorgenfri, som
gett namn till stadsdelen, hade sin privata trädgård där Arildsplan idag ligger. Genom
MKBs utbyggnad av först Barnrikehusen och senare Jaenecke och Samuelsons
karakteristiska modernistiska bostadshus, har parken blivit omsluten av Östra Sorgenfris
blandade bostadskvarter. Mary Andersson själv växte delvis upp i Barnrikehusen ett
stenkast från Arildsplan, mellan Nobelvägen och Båstadsgatan. Nödbostäderna som
bland annat kallades Hollywood, låg öster om nuvarande Arildsplan, mot Östra
Farmvägen.

•

Enligt PL320 är platsen avsedd för park med lekplats. Området är planlagt som allmän
platsmark.

•

Projektet syftar till att bidra till måluppfyllelsen om en jämlik och jämställd stad. En
lekplats som stimulerar fantasin och uppmuntrar till rörelse kommer lyfta platsen och
göra det till en målpunkt för alla malmöbor.
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•

Ett syfte är att synliggöra Mary Anderssons författarskap, en av få kvinnliga
arbetarförfattare från Skåne. Mary Anderssons lekplats kan också spela en socialhistoriskt
pedagogisk roll och väcka samtal och nyfikenhet kring områdets livsvillkor då och nu.

•

Omfattande dialogarbete har bedrivits av MKB Fastighets AB och Malmö stad i
bostadsområdet, på grundskolorna i närområdet samt genom föreningar och företagare
som är aktiva i området.

•

Projektet kommer bidra till att andelen genomsläpplig grönyta ökar i parken. En mindre
åtgärd som kommer minska risken för att vatten blir stående på Spånehuhsvägen vid
skyfall är också projekterad.

2.1 Syfte
Projektet syftar till att skapa en lekplats i författaren Mary Anderssons anda, en lekplats som
lyfter fram Malmös barn- och kvinnohistoria på lokal och vardaglig nivå. Projektet syftar till att
skapa ökad trygghet och lyfta den befintliga lekplatsen till en lokal attraktion och mötesplats.
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2.2 Avgränsning

Geografisk avgränsning (streckad markering) av det område som avses med åtgärder enligt
objektsgodkännandet.
Grön färg på kartan avser allmän platsmark.

2.3 Effektmål
•

Projektet syftar till att skapa en stadsdelslekplats med stora lekvärden.

•

Projektet ska bidra till att öka parkens attraktivitet och göra den mer användbar för de
som bor i närområdet. En önskvärd effekt är också att andra malmöbor ska välja att ta sig
till platsen och att den ska stärkas som mötesplats.

•

Projektet ska öka kunskapen om Sorgenfris lokalhistoria och om Mary Anderssons
författarskap.

•

Fysiska förutsättningar ska skapas för skolor och andra verksamma i området att förlägga
pedagogisk verksamhet till parken – det ska vara lätt att prata om livsvillkoren nu och då
utifrån parkens utformning.

•

Förutsättningar för bättre faciliteter och service i området Östra Sorgenfri skapas genom
att investera i kvarteret med en ny ambitiös lek- och mötesplats.

•

Tryggheten ökar genom aktivering, gestaltning och ljussättning av Arildsplan.

2.4 Leverans- och projektmål
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•

Ny stadsdelslekplats med tematik från Mary Anderssons böcker

•

Nya sitt- och mötesplatser i befintlig park
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•

Nya planteringar/träd

•

En mindre skyfallsåtgärd som beräknas rymma 200 m3 dagvatten vid skyfall.

2.5 Målsynkronisering
Föreliggande objektsgodkännande bidrar till att uppfylla följande mål och program beslutade av
Tekniska nämnden:
•

Lekplatsprogrammet

•

Mål 1A. TN ska med delaktighet av Malmöborna utveckla stadsmiljöer, bostadsområden
och infrastruktur som gynnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

•

Mål 3. Den offentliga miljön ska vara trygg, säker och gör det möjligt för barn och
ungdomar att utveckla sin självständighet.

•

Mål 4. Alla aktiviteter och aktivitetsytor som riktar sig till Malmöborna ska vara
genomlysta ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

•

Mål 7. TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid,
rekreation och evenemang.

2.6 Detaljplan
Från planbeskrivningen PL320;
Sorgenfri gårds trädgårdsanläggning bevaras som lekplats och park och gårdsbyggnaderna ingår i ett mindre
område för allmänt ändamål.
Plankarta PL320
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Från planbeskrivning PL694;
..att det för allmänna ändamål avsedda kvarteret nr 34 Aspen göres till parkmark.
Plankarta PL694
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2.7 Andra projekt
Koordinering görs med skoltrafikgruppen, som planerar övergångställe vid befintligt farthinder
på Spånehusvägen.

2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
•

Genom ett omfattande dialogarbete (i huvudsak utfört av MKB Fastighets AB) har
boende (barn och vuxna) kunnat influera gestaltningen av allmän plats. Återkoppling har
också skett till boende i området löpande under processen.

•

Upphandling och genomförande av projektering och entreprenad görs av Gatukontoret.

•

Information om markentreprenaden sker till berörda och verksamma i, och i anslutning
till, området.

2.9 Karta

2.10 Omfattning
Nya lekytor, stenmjöl, fallskydd etc.: 1200 m2
Nya planteringar i befintlig park: 400 m2
Nya sittplatser, grill, bänkar: 100 m2
Ny belysning: 2 st effektbelysning och fyra nya lyktstolpar med spots
Nya specialbyggda ´Hollywood lekstugor´: 5 st
Ny lekutrustning (vippdjur, gungor, studsmatta, snurrkopp, diverse klätter- och balansutrustning:
12 stk
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Ny stig och entré: 150 m2
Skyfallsåtgärd: 80 m2
2.10.1 Utformning
Utformningen av lekplatsen bygger på ett koncept om olika rum som tillsammans berättar
historien om Mary Anderssons Sorgenfri. Stenmjöl är det genomgående markmaterialet på
lekplatsens kommunikationsytor och det används även kring en del lekredskap där inget fallskydd
krävs. Kring andra lekredskap används strid sand, barkflis, träflis och gummiasfalt. Ett antal nya
planteringar anläggs.
Det blir en ny entré till lekplatsen från Spånehusvägen, precis öster om kiosken. På en
stenmjölsstig över gräsmattan hälsas besökare välkomna genom en portal på vilken det står Mary
Anderssons lekplats.
I lekplatsens sydöstra rum finns en baksandlåda, vattenlek i form av en pump, sittmöjligheter och
odlingslådor samt nya fruktträd. I anslutning till odlingsdelen ligger Hollywoodhusen, lekhus med
kök respektive sovloft. På en yta med träflis som fallskydd står en stor klätterställning, också i
form av två Hollywoodhus, med stegar upp och en lång rutschkana samt en brandmansstång ned.
I parkens östra del byggs en liten kulle upp, med en rutschkana för de minsta barnen. Nya
planteringar ersätter befintliga buskar. Under den befintliga lönnen finns en stor hängmatta i två
våningar, en böljande spegel, en snurrskiva och ett triangelspel. På kullen finns lite balanslek.
Under trädet utgörs markmaterialet av barkflis, på kullen av stenmjöl och konstgräs.
Vid de befintliga popplarna i parkens sydvästra del anläggs en festplats/mötesplats med grillar,
bord och bänkar och en scen/sittmöbel.
Norr om popplarna finns en kompisgunga, två bebisgungor och två däckgungor. Fallskyddet är
strid sand och sargen är av betong. En kulle i gummiasfalt ligger precis norr om gungorna och en
bit gummiasfalt når in under kompisgungan av tillgänglighetsskäl. På gummiasfaltskullen finns en
studsmatta, en snurrkopp och robiniastammar. Nya trädplanteringar görs i anslutning till kullen.
Nya sittmöjligheter erbjuds i flera av parkens delar.
Bilaga 1. Illustrationsplan Mary Anderssons lekplats
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3

BUDGET OCH KALKYL

3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Idéstudie

Är genomförd

Förstudie

Är genomförd

Genomförande
– projektering

Är genomförd

– byggnation

Höst/vinter 2019, ytor och lekplatsutrustning, Vår 2020 nya
planteringar

Garantitid

Till vår 2025

3.2 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och Gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
projektportföljskategorin stadsmiljöutveckling.

3.3 Osäkerhet och risker
•

Tidplan kan förskjutas på grund av oförutsedda händelser.

3.4 Kalkyl
Alla belopp i tkr

Kalkylerade inbetalningar
Nettokalkyl
Projektkalkyl brutto
Entreprenad
Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta

Allmän
Basmånad:
platsmark
Inbetalningar ingår enligt
redovisningsrekommendationerna inte i
1350
projektet utan ska fördelas för att möta
projektets kapitalkostnader.
-5650 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
-7000 Alla utgifter i projektet
-5560
-660
-100
-620
-60

Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift

-570

Ökat underhåll

-70

Internränta

-210
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-70
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-340

Avskrivningar
Intäktsränta

40

Fördelade intäkter

80

Intäkter
Andelen extern finansiering uppgår till 19% (MKB Fastighets AB) med en summa om 1350 tkr.
Driftskostnader
Ökad drifts- och underhållskostnader för projektet beräknas uppgå till 690 000/år.
140 000kr är drift- och underhållskostnader och 430 000kr är kapitalkostnader.
Beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts.
Likviditetsplan
Driftskonsekvenser
Likvidbehov
Intäkter

Kostnader

ÅR 2019
ÅR 2020
ÅR 2021

-6500
+850

120

0
-690

Totalt

-5650

120

-690

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.
4

FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i
hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas
fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
Handledningen ska fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till
beslut tas fram utan att barns rättigheter har beaktats. Det är vars och ens ansvar, såväl politikers
som tjänstemäns, att ta ställning till frågorna nedan:
4.1
4.2 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Projektet syftar till att förbättra barns och ungas utemiljö i Malmö i allmänhet och på Sorgenfri i
synnerhet. Lekplatsen är utformad särskilt för att stimulera barns fantasi och lek samt för att
knyta an till det kulturella arvet i Mary Anderssons litteratur. Syftet är att främja barns utveckling,
både socialt och fysiskt. Temat Mary Anderssons författarskap förväntas skapa en känsla av
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stolthet och identitet för de barn som växer upp på Sorgenfri. Att lekplatsen kan fungera som en
fond mot vilken barns livsvillkor, både historiskt och i samtiden, kan diskuteras bör ses som extra
värdefullt. Utformningen har gjorts med ett särskilt fokus på tillgänglighet och med hänsyn till de
funktionsvariationer som finns bland barn och unga.
4.3 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga i området har varit involverade i projektet på en mängd olika sätt under drygt ett
års tid. Nedan följer ett axplock:
Klasser på Sorgenfriskolan och Stenkulaskolan har deltagit i gestaltande workshops med
utgångpunkt i hennes texter. Deras grafiska tolkningar av vad en lekplats med tema Mary
Andersson skulle kunna innehålla har överlämnats till gestaltande landskapsarkitekter på
Gatukontoret.
Mary Andersson själv har gjort författarbesök på nämnda skolor. Picknick för barn och deras
familjer med lokalhistoriskt tema har arrangerats i parken.
Muralcentralen (konstnärskollektiv på Sorgenfri) har arrangerat konstverkstad öppen för alla barn
under en sommarvecka 2017 på plats i parken.
Stenkulaskolan och Sorgenfriskolan är samarbetsparter i projektet och har i sitt pedagogiska
arbete fokuserat på områdets historia med Mary Anderssons böcker som utgångspunkt.
En årskurs på Sorgenfriskolan har byggt upp en historisk boendemiljö som de ställt ut på Malmö
museer under våren 2018.

5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå . Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
likvärdig verksamhet, service och bemötande
likvärdig myndighetsutövning
likvärdig fördelning av resurser
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jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Lekplatser med hög kvalitet är centrala i planeringen av det offentliga rummet ur ett
jämställdhetsperspektiv. De underlättar vardagslivet för vuxna med barn. Forskning visar också
att lekplatser är de aktivitetsytor i det offentliga rummet som används mest jämställt, till ungefär
50 procent av flickor och 50 av pojkar i åldrarna 0-7 år1.

5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Tryggheten på platsen kommer öka genom en ökad användning och att parken befolkas fler
timmar under fler dagar på året. Utökad och medveten belysning av platsen kommer också
förstärka känslan av trygghet i parken samt på gångvägarna i anslutning till och genom parken.
Temat Mary Anderssons författarskap och hennes berättelser om kvinnors och barns
livserfarenheter bidrar till att utmana det manliga narrativ som generellt dominerar stadsmiljön.
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