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Tillgänglighet 
 

 Gång- och cykelvänliga stråk 
mellan viktiga målpunkter för 
barn 

 Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

 Fysiska och mentala barriärer  

Barnvänliga miljöer 
 

 Variation i upplevelsevärden 
 Anlagda lekmiljöer  
 Spontana lekmiljöer 
 Bullerfria miljöer  
 Bra luft och sol/skugga  

Vardagsliv 
 

 Vardagsaktiviteter  och säkra 
vägar dit. Bostad/skol och 
fritidsaktiviteter  

 Närhet till platser med flera 
upplevelsevärden 

    Identitet 
 

 Värden 
 Värdering och 

tolkning 
 Historia 
 Rykte/status 
 Medskapande  

    Trygghet 
 

 Befolkat dygnet runt? 
 Ögon som ser en 
 Aktiva bottenvåningar 
 Överblickbarhet  
 Trafik  

 

 

 

 

 

    Planområdet 

 

Nuläge 

Inventering 
Förutsättningar 
och möjligheter 

 
Planområdet består av skogsområden 
och en stenig/blockig strandzon mot sjön 
Åsnen.  
 
Planområdet gränsar till viss befintlig 
bebyggelse av fristående fritidshus där 
barnfamiljer kan komma att bosätta sig 
under vissa perioder av året.  

 
Planområdet består idag av en 
variation av upplevelsevärden med ren 
luft i bullerfria miljöer.   

 
Avståndet till skola och annan service/ 
fritidsaktiviteter är ca 4 km.  
 
Fritidsutbudet för barn och unga i området 
och närområdet är främst kopplat till de 
omkringliggande skogsområdena.  
 
Strandzonen inom planområdet är relativt 
stenig och blockig men innehar en del 
upplevelsevärden.  

 
Inga barn finns i området att 
involvera i områdets utformning, 
och vi vet inte heller om det 
kommer att bo några barn där när 
området är bebyggt. 
 

 

 
Skogsområdena inom 
planområdet kan upplevas 
otrygga, särskilt på kvällen.   

 

Förslag  

Vad innebär 
förslaget? 

 
Fem nya bostäder planeras i området. 
Tillhörande naturmark kan förses med 
barnvänliga gång- och cykelstråk om 
behov finns. Vattenområde avsett för 
flytbryggor planeras.  

 
Den stora andelen naturmarken inom 
planområdet ger möjlighet till spontan 
lek i barnets trygga närmiljö.   

 
Planförslaget säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandlinjen och naturen 
inbjuder till spontan lek med varierande 
och naturliga upplevelsevärden.  
 
Mindre bryggor tillåts uppföras inom 
planområdet  

 
Fler barn kan komma att bo på 
landet med den identitet och 
status som  boende på landet kan 
medföra. 

 
Bostadshus placeras minst 6 
meter in från gatan varför 
uppsikten över gatan kommer att 
vara god.  
 
Stranden kan komma att utgöra 
lekområde för barn vilket innebär 
viss risk (ökat tillsynsbehov). 

 

 

 

Närområdet 

 

            Nuläge 

 
Planområdet är beläget ca 7 km norr om 
tätorten Urshult vid sjön Åsnen.  

 
Planområdet är lokaliserat till 
landsbygden och gränsar till stora 
skogsområden. Området saknar 
utrymme för lek och andra aktiviteter 
för barn.  

 
Området omringas av skog och viss 
bebyggelse i form av fritidshus.  
 
 

 
Inga barn har involverats i 
utformningen av planområdet.   

 
Få fastboende finns i området och 
gatubelysning saknas på en del 
ställen.  

 

Förslag 

  
Med insatser inom och strax intill 
planområdet kan tillgängligheten 
förbättras till området. 

 
Genom att öppna upp planområdets 
terräng och göra det mer tillgängligt 
kan kopplingen mellan närliggande 
områden förbättras. På sikt kan det 
leda till tryggare utemiljöer för barn.   

 
Planområdet öppnas upp och blir mer 
tillgängligt för allmänheten och 
närliggande fastigheter. Boende i 
närområdet kan också uppleva förbättrade 
gång- och cykelmöjligheter.  

 
Genom att behålla stora delar av 
planområdets naturmark kommer 
naturen fortfarande att vara 
dominerande i området.  

 
Planförslaget möjliggör för 
bostadshus vilket skapar mer liv 
och rörelse på platsen och dess 
närområde. Detta kan öka känslan 
av trygghet samtidigt som det ger 
upphov till en ökad trafik i 
området.  

 
 

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget?  
Vad blir sämre? 

 
Fler barnfamiljer kan komma att bosätta 
sig i området vilket kan ge möjlighet till 
lek och samåkning till fritidsaktiviteter på 
annan plats.  
 
Planen medför beroende av transporter 
med egen bil.  

 
Planförslaget bedöms ha en positiv 
påverkan med fler platser för aktivitet 
och spontana möten.  

 
Barn som kommer att bo i området har 
tillgång till skog och vatten för olika 
aktiviteter i sin närmaste miljö. 

 
Planförslaget anses få en positiv 
påverkan då insatserna ger särskilt 
fokus till områdets naturmark.  

 
En ökad trygghet kommer skapas i 
området då fler människor 
kommer bosätta sig där. Ett ökad 
befolkningsunderlag kan också ge 
upphov till trygghetsskapande 
åtgärder, exempelvis 
gatubelysning. Fler barn kan 
komma att röra sig på vägen 
vilket kan skapa en ökad 
trafikosäkerhet.   



 

Sammanfattande 
bedömning 

barnkonsekvenser 

Planförslaget är både positivt och negativt utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Barn som bor i området kommer att vara beroende av att bli skjutsade till både skola och fritidsaktiviteter. Med fler barn inom Dunshultsområdet skapas dock större möjligheter att hitta 
kamrater i närområdet, och möjligheterna till samåkning till       olika aktiviteter främjas.  

Skog och vatten är fina, spännande och utvecklande lek- och vistelsemiljöer för barn i olika åldrar. De kan dock uppleves som otrygga med hänvisning till den säkerhetsrisk de kan utgöra för 
barn och ungdomar.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Madeleine Erixon 
Planarkitekt 

  


