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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-21

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sarah Kinberg (L) som ordinarie att justera protokollet
i direkt anslutning till sammanträdet, på kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden tillåta praktikanten, Linus
Anderling, att närvara även vid ej offentliga ärenden.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs

Information

Presentation av Nils Rundqvist, exploateringsingenjör

Lagen om offentlig upphandling, Christian Blume och Josefine Oscarsson,
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Ärendenummer: MOB.2018.15

§ 11

Årsredovisning 2017

Beslut

1. Årsredovisning för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen redovisar hur verksamheten har fallit ut under föregående
år. Även ekonomisk uppföljning och personalläget framgår av
årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-14

2. Förslag till årsredovisning

Tjänsteförslag

1. Årsredovisning för 2018 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Samhällsbyggnadschefen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Ärendenummer: MOB.2018.51

§ 12

Beläggningsarbeten 2018

Beslut

1. Godkänna beläggningsarbeten enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

I november 2015 beslutade nämnden om ett beläggningsprogram för
perioden 2016-2023. Beroende på yttre omständigheter som t.ex. ökat slitage
behöver ordningen för beläggningsarbetena justeras årligen.

Under 2018 planeras utöver gator satsningar i anslutning till bl.a.
nybyggnation av GC-väg längs centrumdelen på Västra Storgatan. Vidare görs
en satsning på asfaltering av GC-vägar som en del av kommunens långsiktiga
strategi att främja miljö och hälsa.

Beläggningsarbetet ligger i linje med ett flertal av samhällsbyggnadsnämndens
mål.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Bilaga 1 Planeras asfaltering 2018

Tjänsteförslag

1. Godkänna beläggningsarbeten enligt bilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Tekniska chefen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Ärendenummer: MOB.2015.266

§ 13

Lekplatsutredning yttertätorter

Beslut

1. Behålla och utveckla de fyra lekplatserna i Björnlunda, de tre
lekplatserna i Stjärnhov och den lekplats i Laxne som framgår i Bilaga
1.

2. En lekplats per tätort ska utvecklas till så kallade temalekplats enligt
vad som framgår i Bilaga 1

Sammanfattning av ärendet

Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att
se över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande
mötesplatser för barn och föräldrar. En tydlig linje är att kommunen ska säkra
kvalitet framför kvantitet.

Undersökningar har genomförts genom medborgardialog på Kalaset, dialog
med byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av
befolkningsstatistik samt utskick av en frågeenkät på nätet

Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen
blir en spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta bör varje
yttertätort ha en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som omfattar mer
än eller annat än standardutförande med gunga, sandlåda och rutschbana.

Förvaltningen föreslår till nämnden att behålla och utveckla fyra lekplatser i
Björnlunda, tre lekplatser i Stjärnhov och en lekplats i Laxne. Vidare föreslår
förvaltningen att en lekplats per tätort ska utvecklas till så kallade
temalekplats.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-09

2. Rapport lekplatsutredning yttertätorter

3. Rapportbilaga 1, Björnlunda

4. Rapportbilaga 2, Stjärnhov

5. Rapportbilaga 3, Laxne

Tjänsteförslag

1. Behålla och utveckla de fyra lekplatserna i Björnlunda, de tre
lekplatserna i Stjärnhov och den lekplats i Laxne som framgår i Bilaga
1.

2. En lekplats per tätort ska utvecklas till så kallade temalekplats enligt
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vad som framgår i Bilaga 1

Förslag till beslut på sammanträdet

Sarah Kinberg (L) bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Tekniska verksamheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Ärendenummer: MOB.2018.43

§ 14

Övergripande tillsyns- och kontrollplan 2018-2020

Beslut

1. Godkänna övergripande tillsyns- och kontrollplan 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet

Miljöenheten har tagit fram en övergripande tillsyns- och kontrollplan för
åren 2018-2020.

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa
tillsynsmyndigheten finnas en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens
ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten
kommer använda de resurser som finns för att klara myndighetsutövningen
enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som ska
finnas samt på det register som ska finnas över de tillsynsobjekt som har
återkommande tillsyn. För livsmedelskontrollen finns motsvarande krav i
livsmedelslagstiftningen.

Planen redogör för hur befintliga resurser ska användas och vilka områden
som resurserna inte räcker till. En prioritering har därför gjorts inom
nämndens tillsyns- och kontrollansvar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-09

2. Övergripande tillsyns- och kontrollplan 2018-2020

Tjänsteförslag

1. Godkänna övergripande tillsyns- och kontrollplan 2018-2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Ärendenummer: MOB.2018.1

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande
från 2016-10-30). Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-
förvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-02-08 – 2018-03-13

~ Förteckning över anställningar 2018-02-01 - 2018-02-28
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Bilaga 1 Planerad asfaltering 2018


Planerade asfalteringar under 2018 bygger på underhållsutredningen av gator och GC-vägar 2013. Under
2016 låg tyngpunkten på Björnlunda, Laxne och Stjärnhov, varav Laxne fick alla asfaltytor belagda.
Under 2017 utfördes bl.a. nybyggnation av GC-banor runt Frejaskolan samt efter Ö.Storgatan.
Vidare görs en satsning på asfaltering av GC-vägar som en del av kommunens långsiktiga strategi att främja
miljö och hälsa.


Klassning av restlevnadstid enl. underhållsutredningen av gator och GC-vägar 2013, var graderad i en 5
gradig skala. Eftersatt 0 år, 1 år, 2-4 år, 5-7 år, >7 år.


Gnesta


GC


Skillingagatan Vesslevägen - Mårdstigen 0 år, 2-4 år


Hagstumosse norr om ishallen 1 år


Björnstigen Björnstigen - Dansutvägen 2-4 år


Gata


Åsgatan Hela 0 år, 1 år, 2-4 år


Stenstagatan norra delen 0 år


Skolgatan Frejavägen – Fjällgatan 0 år


Skillingagatan Vesslevägen - Mårdstigen 0 år, 2-4 år


Snäckgatan Fjällgatan – Ö.Storgatan 2-4 år


Bergåkravägen hela år


Thulegatan Dagagatan - Torggatan 2-4 år


Platåvägen Nygatan – Platåvägen 9 2-4 år


Björnlunda


Gata


Kvarnvägen Kvarnvägen 17 - Stationsvägen 0 år, 2-4 år år


Ekvägen Ekvägen 7 - 23 2-4 år
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Stjärnhov


Gata


Fasanvägen Käxlevägen - Lärkvägen 2-4 år


Käxlevägen 57’an – Käxlevägen 46 0 år, 2-4 år


Planerade ytor


Gnesta


GC Skillingagatan Vesslevägen – Mårdstigen


Gata Skillingagatan Vesslevägen - Mårdstigen


GC Hagstumosse norr om ishallen
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GC BjörnstigenBjörnstigen – Dansutvägen


Gata Åsgatan hela
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Gata Stenstagatan norra delen


Gata Skolgatan Frejavägen – Fjällgatan


Gata Snäckgatan Fjällgatan – Ö.Storgatan
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Gata Bergåkravägen hela


Thulegatan Dagagatan – Torggatan
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Platåvägen Nygatan – Platåvägen 9


Björnlunda
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Gata KvarnvägenKvarnvägen 17 - Stationsvägen


Gata Ekvägen Ekvägen 7 – 23


Stjärnhov
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Gata FasanvägenKäxlevägen – Lärkvägen
Gatan Käxlevägen57’an – Käxlevägen 46






UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA	Datum:    2018-03-21	


Sida 1











NÄRVARANDE JA	NEJ


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR
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		Gustafsson Michael, Ordf	S
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		Ekengren Sibylle, 1:e v ordf	M
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		Cedergren Kurt, Ers	Ersättare    M
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		Jarl Felix, Ers	Ersättare    M

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		Ekstrand Håkan, Ers	Ersättare    C

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





  S =S-M-V-C-L-MP

   M =M-S-L-C-V-MP

   C = C-L-V-M-S-MP

   V = V-C-L-MP-S-M

   L = L-C-V-M-S-MP

   MP =MP-V-S-L-C-M
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Bilaga 1 Rapport Lekplatsutredning yttertätorter
Som ett led i satsningarna på upprustning av Gnesta kommuns tätorter har en
översyn gjorts av kommunens kommunala lekplatser med start i yttertätorterna.
Det har i detta framkommit ett behov av upprustning hos många av kommunens
lekplatser. Vidare har det i dialoger med medborgare framkommit tydliga
önskemål om förbättrade lekmiljöer för barn.


Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se
över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser
för barn och föräldrar. Uppdraget omfattade att undersöka hur medborgarna
önskar att våra lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som behöver utvecklas,
samt att se hur lekplatserna används idag. En tydlig linje är att kommunen ska
säkra kvalitet framför kvantitet.


Undersökningarna har genomförts genom medborgardialog på Kalaset, dialog
med byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av befolkningsstatistik
samt utskick av en frågeenkät på nätet.


Denna rapport visar resultatet av utredningen för yttertätorterna och ska fungera
som beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden. Gnesta tätorts lekplatser
hanteras i separat rapport då djupare utredningar behövs kring samordning med
icke-kommunala lekplatser.


Resultat medborgardialog


Synpunkter har inhämtats från Gnestakalaset, byalag, och via lekplatsenkät på
nätet. Synpunkterna från Gnestakalaset var mycket få och kan sammanfattas i att
det överensstämmer med resultatet i enkäten. Dialogen med byalagen har
fokuserat på antalet lekplatser.


Lekplatsenkäten
Tekniska verksamheten genomförde under senvintern 2017 en lekplatsenkät där
föräldrar och pedagoger i kommunen ombads att tillsammans med barn tycka till
om de kommunala lekplatserna. Enkäten är inte indelad efter ort.


Enkätens frågor omfattade bland annat hur ofta de besökte en lekplats, hur långt
de kunde tänka sig att gå till en lekplats, och vad barnen helst lekte med på en
lekplats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i form av frisvar. I
enkäten framgick även att den framtida standardutrustningen på en lekplats ska
vara gunga, sandlåda och rutschkana.


Runt 200 personer tog chansen att tycka till i enkäten.


Det var flest föräldrar som svarade på enkäten. De allra flesta har i genomsnitt 2
barn med sig till lekplatsen. Barnen är oftast yngre än 6 år.


Nästan hälften av alla som svarade går 1-3 gånger per vecka till en kommunal
lekplats och nästan lika många kan tänka sig att gå mer än 600 m för att komma
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till en lekplats.


10-35 % av de svarande har sagt att om de ska gå mer än 600 m, så ska lekplatsen
innehålla:


 Klätterställning
 Gunga/gungor
 Rutschkana
 Sandlåda (gärna täckt)
 Picknickbord
 Saker/utformning för både små och stora barn
 Fantasifulla/ovanliga/varierande lekutrustningar
 Klätternät/klättervägg/klätterlek


Utöver standardutrustningen(gunga, sandlåda, rutschkana) är de fem mest
önskvärda sakerna på en lekplats:


 Klätterlek
 Linbana
 Balanslek
 Vattenlek
 Karusell


Lekplatserna ska också vara fräscha, trygga och säkra samt utmanande och
spännande.


Många har uttryckt önskan om temaparker. Det har också kommit in flertalet
exempel på bra lekplatser och temaparker runtom i Sverige.


Hela lekplatsenkäten går att läsa som en bilaga till denna rapport.


Gnestakalaset
Endast 3 besökare lämnade synpunkter varför underlaget inte kan fungera som
statistiskt underlag. Dock såg man att samma synpunkter inkom som i
lekplatsenkäten. Förvaltningen gör därför bedömningen att lekplatsenkäten och
materialet på Gnestakalaset kompletterar varandra.


Byalag
Dialogen med byalag har fokuserat på antalet lekplatser. Det byalag som
förvaltningen haft mest dialog med har varit byalaget i Stjärnhov. Förklaringen till
detta är att dialogen har i huvudsak genomförts innan byalaget i Björnlunda
konstituerade sig. Laxne har endast en lekplats varför dialog kring antal platser
inte varit aktuell. Dialogen med Björnlunda byalag har genomförts i samband
med att enkäten skickades ut och då har dialogen i huvudsak fokuserat på
barriärer såsom vägar och järnvägar.


Resultatet från diskussionerna med Stjärnhovs byalag har varit att de önskar
behålla alla 4 lekplatserna för att avstånden inte ska bli för långa. Samtidigt har
diskussionerna även omfattat barriärer såsom vägar och järnvägar. Denna
diskussion har även förts med Björnlundas byalag. I båda grupperna framkom att
vid utvecklingen av lekplatser ska man tänka på att barnen så långt som möjligt
inte ska behöva passera större barriärer såsom starkt trafikerade genomfartsleder
och järnvägar för att ta sig till en lekplats.
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I Laxne är inte denna fråga aktuell eftersom den enda lekplatsen ligger söder om
väg 223.


Befolkningsstatistik


I Laxne, Stjärnhov och Björnlunda bor det 2017 totalt 167 barn inom
tätortsgränserna. I rapportbilaga 1-3 redovisas antalet barn boende inom 300
meter från respektive lekplats. Dock bör man i detta tänka på att demografin
varierar med åren. Av detta är det viktigt att satsa på lekplatser som ligger jämnt
fördelade i våra tätorter så att det oavsett demografin ska det finnas en lekplats
inom ett visst avstånd.


Besiktning och inventering


Kommunens lekplatser ska besiktigas regelbundet. Senaste årens besiktning har
visat att mycket av utrustningen börjar bli gammal och det finns nu ett tydligt
behov av åtgärder för att säkerställa att lekplatserna är säkra och trygga.


Sammanfattning lekplatser


Genom resultatet av lekplatsenkäten har tekniska verksamheten tittat närmare på
de kommunala lekplatserna, vilka som ska vara kvar och vilka som bör tas bort.
Det har i arbetet eftersträvats att få till en jämn geografisk spridning på
lekplatserna. Samtidigt har arbetet även omfattat hur pass välbesökta lekplatserna
är samt antal barn i området enligt 2017 års statistik.


Björnlunda


I Björnlunda rekommenderas att behålla 4 st lekplatser och ta bort 2 st lekplatser.


Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning


Stationsvägen (nr
3)


X Ligger centralt, mycket
lekutrustning. Ny
lekutrustning från 2016. Går
att utveckla mer i framtiden


Sjöliden (nr 2) X Bra ytor, går att utveckla i
samklang med utsikten i
området


Kolmården (nr 5) X Välbesökt, skogsnära, mycket
utrustning i dagslägen.


Q-lanplan (blå
triangel)


X Välbesökt, relativt ny
utrustning


De 4 lekplatserna ovan är utvalda efter geografiskt läge med ca 5-600 m
mellanrum, 2 på var sida järnvägen.


Byvägen (nr 1) X Fylls upp av Sjöliden och
Stationsvägen


Parkvägen (nr 4) X Tas bort av geografiska skäl
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Lekplatsernas utveckling


Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen blir
en spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta bör varje
yttertätort ha en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som omfattar mer än
eller annat än standardutförande med gunga, sandlåda och rutschbana.


Dessa temalekplatser bör placeras där det finns gott om utrymme, som ligger
tillgängligt och som samtidigt bjuder in till besök hos förbipasserande. Platserna
ska även ha en omgivning som ger förutsättningar för att i samklang med
naturens topografi skapa stimulerande och spännande mötesplatser. Följande
platser föreslås därför som temalekplatser. Björnlunda – Sjöliden, Stjärnhov –
Häggvägen, Laxne – Utvägen. Övriga lekplatser iordningställs till minst
standardutförande. Alla lekplatser ska utrustas med tillgänglighetsanpassade grill-
och sittplatser. Lekplatserna ska så långt det är möjligt ha tillgänglighetsanpassad


Stjärnhov


I Stjärnhov rekommenderas att behålla 3 st lekplatser och ta bort 1 st lekplatser.


Laxne


I Laxne rekommenderas att behålla befintlig lekplats.


Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning


ICA/Badet (nr 5) X Ligger centralt, närhet till
badet, naturlig träffpunkt.
Går att utveckla i framtiden.


Häggvägen (nr 3) X Välbesökt, bra geografiskt
läge nära skolan. Spännande
topografi med dike och
gräsytor


Käxlevägen (nr 1) X Bra geografiskt läge. Stora
ytor.


De 3 lekplatserna ovan är utvalda efter geografiskt läge med ca 5-600 m
mellanrum.


Lillvägen (nr 4) X Inte speciellt välbesökt, ligger
avsides.


1 lekplats är redan nedlagd


Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning


Laxne


Centrala X Finns i dagsläget bara en
lekplats i Laxne. Bra ytor.
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lekutrustning.


Temalekplatserna kommer utrustas med i huvudsak kombiutrustning, dvs
utrustning som omfattar många olika lekmoment så som tex klättring, balans,
linbana m.m.


Kostnader lekplatser yttertätorter


Tre temalekplatser som byggs i egen regi samt iordningställande av övriga
lekplatser som ska finnas kvar beräknas kosta 2 000 000 kr.


Förvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Förvaltningen föreslår att enligt tabell ovan behålla och utveckla fyra lekplatser i
Björnlunda, tre lekplatser i Stjärnhov och en lekplats i Laxne. Vidare föreslår
förvaltningen att en lekplats per tätort ska utvecklas till så kallade temalekplats.
Arbetet med lekplatsutvecklingen ska startas våren 2018.


Ghita Sjösteen Ben Alexander


Teknisk chef Arbetsledare


Therés Östergren


Teknisk administratör


Lars-Åke Solter Kristina Karlsson Ladendorf


Intern lekplatsbesiktare/ Intern lekplatsbesiktare/


anläggningsarbetare anläggningsarbetare







Holmen


Fornlämningsområde


Fornåkrar


Bergåkra


Snickar-
stugan


Väla


Näsberg


Hamp-
viken


Eknäsudden


Näsberget


Reningsverk


Holmby


Fornsta


Eknäs


Henriksborg


Aspliden


Backen


Väl
a 


å


Måshäll berget
Skomakar-


Fotb.pl.


Hembygdsgård


Vandrarhem


Villan


Lilla Skendagrundet


Kyrksjöån


Skenda


Oppgården


Norrgården


Korsbacken


kyrka
Björnlunda


Kyrksjön


Bromshäll


Björnlunda


VÄLA


VÄLA


VÄLA


SKENDA


GÅRDEN


BJÖRNLUNDA


SKENDA


BJÖRNLUNDA-


BJÖRNLUNDAGÅRDEN


BJÖRNLUNDAGÅRDEN


SKENDA


SKENDA


SKENDA


Björnlunda
Idrottsplats


Lekplats


Badplats


Lekplats


Lekplats


Multiidrottsplats


Lekplats


Lekplats


Barn mellan 0-9 år boende inom 
300 m från befintliga lekplatser.


Lekplats 1:   24 barn 
Lekplats 2:   10 barn 
Lekplats 3:   28 barn 
Lekplats 4:   14 barn 
Lekplats 5:   26 bar 


Samma barn kan räknas flera gånger 
då de kan ha flera lekplatser inom 
300 m


(Multiplanen ej inräknad)


Totalt antal barn mellan 0-9 år i 
tätorten:  94 barn







Hökmossen


Gubb-


Årtan


Fagerhult


Brunnsängen


Svenstorp


Nysätter


Tegelstugan


backen


kärret


Näset
Fornåkrar


Malsnartorp


Årtviken


Hovgårds-


Stjärnhov


Majro


Blommenhov


Brunnsbacken


Käxle


Norra Käxle


Nässelsta kvarn


Stjärnhov


Kvarnbacken


Hagalund


Sjöändan


hagen
Hem-


Skola


Badplats


N
ässelstaån


Fårhagen


STJÄRNHOV


STJÄRN-
HOV


STJÄRNHOV


GRANEBERG


HOVGÅRDEN


HOVGÅRDEN


KVARNEN


KÖPENHAMN


KÄXLE


Lekplats


vy


Bollplan


Kvarnbacka


skolan


Förskola
Korallen


Lekplats


Lekplats


Barn mellan 0-9 år boende inom 
300 m från befintliga lekplatser


Lekplats 1:  12 barn  
Lekplats 3:  25 barn 
Lekplats 4:  13 barn 
Lekplats 5:  10 barn


Totalt antal barn mellan 0-9 år i 
tätorten:  59 barn


Samma barn kan räknas flera 
gånger då de kan ha flera lekplatser 
inom 300 m







lund
Sjö-


Skäret


Spårbacken


Graninge


Klämmingen


Elfsborg


Vattenverk


Stenudden


Laxne Reningsv.


Återvinningsanl.


Skola


STORA
HAMMARBOSÄTER


STUGAN
LAXNE-


YTTERBY


YTTERBY


YTTERBY


HEBY


BLACKSTA


AXSJÖLIDEN


LAXNE-


TORP


Lekplats


Laxne skola
Förskolan Gläntan


Vattenverk


Återvinnings-station


Barn mellan 0-9 år boende inom 
300 m från befinlig lekplats


Lekplats 1:  10 barn


Totalt antal barn 0-9 år i tätorten:  
14 barn
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