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Tkr
1

Maskininköp
Traktor Danderydsvallen inklusive arbetsredskap, framflyttad från 2009.
En av förvaltningens fyra ismaskiner är i behov av att bytas ut.
För att kunna utföra ett effektivt arbete är detta viktiga maskiner som måste hålla en hög standard.

1 425

2

Belysning ishall Stockhagen
Nuvarande belysningar är från utebanornas tid och är i stort behov av att
bytas ut mot en modernare och effektivare utrustning. Till dagens belysning saknas reservdelar, vilket innebär att en trasig armatur måste ersättas
med en helt ny modell. En ny modern belysning är i förhållande till nuvarande betydligt mer energieffektiv och ger betydligt jämnare ljusflöde över
isytan.

500

3

Belysning Enebybergs IP konstgräsplanerna
Till höstsäsongen 2009 var konstgräsplanerna på Enebybergs IP färdiga att
ta i bruk. I projektet ingick inga kommunala investeringar avseende ny
belysning utan förvaltningens plan var att komplettera befintlig belysning
så att man nådde en bra ljusstyrka. Vid en mer exakt ljusmätning konstaterades att nuvarande luxtal är väldigt lågt och dessutom ganska ojämnt,
vilket innebär att en komplettering inte är tillräcklig för att nå de riktvärden som gäller för fotbollsplaner. En ny och effektivare belysning är det
alternativ förvaltningen bedömer som bästa lösning.

2 300

4

Kylbädd och rörbyte isbanorna på Stockhagen
Kylbädden i ishallen på Stockhagen gjordes inte om när ishallen byggdes
utan kylbädden är densamma som när det var utomhusbana och en betydligt kortare säsong. Idag är kylbädden väldigt ojämn vilket innebär stora
svårigheter att få en jämn isyta. Om den inte görs om riskerar man ytterligare tjäle i banan och i värsta fall permafrost. Nuvarande gamla rörsystem
byts ut mot nytt och kylbädden grävs ur och befintligt tjälvänligt material
byts ut mot isolering och material som är betydligt mer tåligt för kylan.
Motsvarande arbete gjordes i ishallen på Enebybergs IP år 2003. På utebanan byts nuvarande kylrör ut men ingen urgrävning är aktuell utan endast
en justering av befintlig bottenplatta.

4 800

5

Allvädersbanor Danderyds Gymnasium
Allvädersbanorna på Danderyds Gymnasium är från 1982 och 1999 gjordes en mindre renovering då banorna fick nytt ytlager. Banorna är nu i
behov av en totalrenovering där man ersätter såväl ytlager som sviktpad
samt justerar de ojämnheter som underliggande asfalt har fått under de
nästan 30 år som gått sedan banorna lades. Friidrotten är på stark frammarsch och behöver en fullgod anläggning för att fortsätta och utvecklas.
Danderyds Ungdomsspel och Danderyds OS är externt och internt två
stora friidrottsarrangemang som drar väldigt många deltagare. Förutom
den organiserade verksamheten som bedrivs på anläggningen är det många
kommuninvånare som använder allvädersbanorna som ett bra alternativ för
sin motion.

2 900

100

6

Motionsspår Altorp
Motionsspåren i Danderyd håller i stort sett en mycket bra standard, undantaget är delar av det långa spåret i Altorp. Under 2010 är tänkt att påbörja en standardhöjning av det långa gula spåret i Altorp.

7

Projektering sporthall
Projektering av ny sporthall vid Mörbyskolan.

8

Inventarier fritidsgårdar och Träffpunkt Enebyberg
Enligt planerna kommer renoveringen av Fribergaskolan att påbörjas under
2009/2010. Nya inventarier till Fribergagården kommer troligtvis att behövas i samband med renoveringen. Även vid Träffpunkt Enebyberg finns
behov av vissa kompletteringar som inte rymdes i den ursprungliga beskrivningen.

100

9

Inventarier Danderydsgården
Under 2010 färdigställs Danderydsgården och kommer då bland annat att
användas som arrangemangslokal för fritidsgårdarna, vilket innebär att
extra inventarier måste köpas in som inte ingår i projektet.

300

10

Flygel Danderydsgården
Den gamla flygeln på Danderydsgården behöver ersättas med en ny eller
bättre begagnad. Vid besiktning av flygeln har konstaterats att den är i
mycket dåligt skick och en rekonstruktion skulle bli oproportionellt dyr.
Hela musik- och kulturverksamheten på Danderydsgården är i stort behov
av en fungerande flygel.

200

11

Informationsdisk Djursholm
Enligt offert 2009-04-15.
Informationsdisken behöver pga arbetsmiljöskäl bytas mot en höj- och
sänkbar. Detta är särskilt viktigt när bibliotekspersonalen i högre utsträckning kommer att utföra mer av sitt arbete på plats ute i biblioteket.

85

12

Audioindex-system för synhandikappade Danderyd
Enligt offert 2009-05-11.
Audioindex ger ökad möjlighet för synhandikappade att med hjälp av
RFID-tekniken själv hitta böcker i biblioteket.

40

13

Inventarier bibliotek
• Översyn och inköp av skyltning, Djursholms bibliotek (20 tkr). För att
öka tillgängligheten för besökarna behöver grundskyltningen uppdateras och förbättras.
• Ersätta hyllor längs väggarna, Stocksunds bibliotek. Hyllorna är gamla
och behöver bytas ut. Detta rymdes inte inom budgetramen för den renovering som precis är avslutad.
• Tidskriftshyllor, Danderyd. De nuvarande hyllorna är inte avsedda för
tidskrifter. Personalen får rygg- och nackbesvär av att arbeta med tidskriftssamlingen. Byte till hyllor anpassade för tidskrifter pga arbetsmiljöskäl.
• Bilderboks- och seriebokstråg, Djursholm och Stocksund. Behöver
bytas ut då de är gamla och utslitna.
• Mediatorn, Djursholm.
• Kontorsstolar till publika datorer, Djursholm och Danderyd. Efter öns-

2 000

400

kemål från kunderna.

• Datakanon med filmduk, Djursholm. För att kunna utöka verksamheten
med filmvisning i biblioteket.

• Ersätta slitna sittmöbler, Danderyd. Stolarna i köket är slitna och med
smutsigt tyg. Dessa behöver bytas. Ett flertal stolar i biblioteket är slitna och dessutom inte anpassade till de bord som finns. Stolar som går
att skjuta in under borden behövs.
• Utställningsvägg, Danderyd. För att kunna använda lokalen på ett mera
effektivt och praktiskt sätt behövs en utställningsvägg. Belysning till
utställningsväggen finns redan monterad på plats sedan ett antal år tillbaka.

Summa

15 150

