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Tillgänglighet 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i upplevelsevärden 

• Anlagda lekmiljöer 

• Spontana lekmiljöer 

• Bullerfria miljöer 

• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/fritidsaktiviteter 

• Närhet till platser med flera 

upplevelsevärden 

 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 

• Värdering och tolkning 

• Historia 

• Rykte/status 

• Medskapande av 
platsen 

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

 

 

 

 

 

    Planområdet 

 

 

 

 

Nuläge 

Inventering 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Planområdet är i nuläget obebyggt och 
består främst av lövskog och är beläget i 
anslutning till sjön Tiken. Planområdet 
gränsar till befintlig bebyggelse som 
består av friliggande villor.  
 
Planområdet är beläget i Mårslycke, ca 3 
km utanför Tingsryds tätort. I och runt 
Tingsryds tätort består en stor andel 
hushåll av barnfamiljer. 
 
Planprogrammet för Mårslycke 
presenterar kommunens vision att 
förtäta områdena i nära anslutning till 
planområdet med bostadskomplettering. 
Det möjliggör för fler barnfamiljer i 
framtiden kan bosätta sig i Mårslycke.   

Planområdet är rikt på naturmiljöer i 
form av skog, mark, damm och sjö. Det 
möjliggör för lek i en bullerfri och ren 
luftmiljö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avståndet till skola och annan 
service/fritidsaktiviteter är ca 3 km. 

 

Aktiviteter för barn och unga i 
planområdet  är främst kopplat till skogen 
och sjön.  
 
 

Planområdet är idag obebyggt så 
inga barn finns i området att 
involvera i planens utformning. Vi 
vet inte heller om det kommer att 
bo några barn där. 

Planområdet är i nuläget 
obebyggt och består av skog vilket 
på kvällen kan upplevas som 
otryggt.  

 

Förslag  

Vad innebär 
förslaget? 

Detaljplanen möjliggör för 10 nya 
friliggande villor i Mårslycke. En del 
naturmiljö bevaras och möjliggör för 
barnvänliga gång- och cykelstråk. 
 
Planförslaget tar även hänsyn till 
kommunens vision att i framtiden 
anlägga en gång- och cykelbana genom 
planområdet som sammanlänkas med 
områdena som är utpekade för 
bostadskomplettering i planprogrammet. 
Denna mark är i detaljplanen anlagd som 
naturmark.  
 

Detaljplanen innehåller naturmiljöer 
vilket möjliggör för spontanlek i en 
spännande miljö som ligger i 
anslutning till bostäderna. När barn 
leker i närheten av vatten finns det en 
risk för en otrygg miljö pga. 
drunkningsrisk.  

Strandlinjen säkerställs i detaljplanen vara 
tillgänglig för allmänheten. Planförslaget 
innehåller en stor andel naturmark och 
innehåller höjdskillnader i terräng vilket 
kan leda till spännande naturupplevelser 
och spontanlek för barn.  

 

Planförslaget möjliggör för 10 
friliggande villor vilket är en 
attraktiv boendetypologi för 
barnfamiljer.  
 
 

Planområdet möjliggör för 10 nya 
villor vilket ökar aktiviteten i 
området. Samtliga bostäder ligger 
i anslutning till gata vilket ökar 
möjligheten för god uppsikt.  
 
Planområdet ligger i anslutning till 
sjön Tiken och strandlinjen är 
tillgänglig för allmänheten vilket 
gör att det kan finns en risk för 
drunkningsolyckor för barn som 
leker i detta område.  

 

 

 

Närområdet 

 

            Nuläge 

Planområdet är lokaliserat ca 3 km från 
Tingsryds tätort. Busshållplats finns inom 
1 km från planområdet. Befintlig 
infrastruktur för gång-, cykel- och biltrafik 
finns.  

I anslutning till planområdet ligger 
skogsområden med motionsspår/ 
vandringsstråk av olika slag. Inom 1–3 
km finns aktiviteter för barn som 
exempelvis lekplats, tennisbanor och 
minigolf.  

I direkt anslutning till planområdet finns 
bostadsbebyggelse samt naturmiljöer. En 
ridskola finns belägen ca 1 km från 
planområdet och aktiviteter som lekplats, 
tennisbanor och padelbanor finns ca 2 km 
från planområdet.  

Inga barn har involverats i 
detaljplanens framtagande. 

I planområdets närområde finns 
det permanent boende. På vissa 
gator saknas det gatubelysning.  

 

Förslag 

Tillgängligheten till planområdet och 
övriga Mårslycke kan förbättras med 
bättre kollektivtrafik (tätare turer) och 
fler cykelförbindelser. 

Planens genomförande leder till fler 
bostäder och en ökad aktivitet i 
Mårslycke. Området blir mer tillgängligt 
med utökad infrastruktur och rörelse 
vilket kan leda till att barns utemiljöer 
blir tryggare.  

Planens genomförande leder till en 
utvecklad infrastruktur i området. På sikt 
kan utvecklade gång- och cykelbanor samt 
kollektivtrafik utökas i området. Mårslycke 
växer som bostadsområde i och med 
planens genomförande vilket gör att fler 
aktiviteter, service och mötesplatser på 
sikt har möjlighet att skapas i området.  

Planområdet möjliggör för 10 nya 
friliggande villor i naturmiljö. I 
detaljplanen säkerställs det att 
stora andelar naturmark bevaras 
trots exploatering. En begränsad 
byggnadsarea per fastighet 
medför att planområdets och 
närområdets karaktär som 
domineras av grönytor 
implementeras.  

Planförslaget innebär fler boende 
i området och ett utvecklat 
gatunät vilket leder till bättre 
belysning, fler människor i rörelse 
och bättre övervakning i 
planområdet och dess 
närområde. Planförslaget medför 
en ökad trafik i området vilket är 
positivt för övervakningen men 
kan även medföra en minskad 
trafiksäkerhet för barn som leker i 
närheten av trafiken. 



Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget?  

Vad blir sämre? 

Fler barnfamiljer kan komma att bosätta 
sig i området vilket kan ge kamrater i 
närheten, möjligheter till sällskap och 
samåkning till fritidsaktiviteter. Olika 
fritidsaktiviteter finns beläget mellan 1-3 
km från planområdet. Det korta 
avståndet till fritidsaktiviteter gör att 
äldre barn kan gå eller cykla. Mindre barn 
kan behöva skjuts.  
 

Planförslaget bedöms ha en positiv 
påverkan på barn och ungas 
utemiljöer. Fler boende i området  
bidrar till att Mårslycke blir mer 
tillgängligt med en ökad aktivitet där 
fler mötesplatser och spontanlek i 
naturmiljö skapas. Barn som leker nära 
sjön eller dammen kan behöva sällskap 
av vuxen.  
 
 

Barn som kommer att bo i området har 
tillgång till skog och vatten för olika 
aktiviteter i sin närmaste miljö. Olika 
fritidsaktiviteter finns i planområdets 
närområde som äldre barn själva kan ta sig 
till.  

Planen säkerställer att naturmark 
bevaras och begränsar andelen 
mark som får exploateras vilket 
medför att planområdets karaktär 
kommer efterlikna närområdets 
utformning. Planförslaget leder till 
boende i naturmiljö vilket har varit 
efterfrågat i kommunen. Naturen 
blir mer tillgänglig för kommunens 
invånare där barn är inkluderat.  

Planförslaget medför fler 
människor i området vilket 
medför en ökad trygghet och ett 
ökat behov av bättre 
gatubelysning. Däremot finns det 
risker för barn som leker i 
närheten av biltrafik eller i 
närheten av sjön vilket kräver 
extra uppsikt från vuxen.  

Åtgärder 

Behövs åtgärder för att kompensera t.ex.? 

Åtgärder utanför planhandlingarna eller 

utanför projektet? 

    Utvecklad infrastruktur, 
hastighetsbegränsning och bättre 
gatubelysning.  

 

Sammanfattande 
bedömning 

barnkonsekvenser 

Planen medför främst positiva aspekter i ett barn- och ungdomsperspektiv, men det finns negativa aspekter att ta i beaktandet. 

Planområdet är beläget i en naturmiljö vilket uppmuntrar till spontanlek och vistelse utomhus. Barn som bor i området kommer ha tillgång till skola och fritidsaktiviteter på 1–3 km avstånd 
vilket gör att äldre barn och ungdomar har möjlighet att transportera sig själva. Fler barn i Mårslycke ökar möjligheten för barn att hitta nya kamrater vilket bland annat kan leda till 
samåkning och sällskap till skola och aktiviteter.   

Planområdet ligger i anslutning till vatten vilket kan medföra en otrygg miljö för barn pga. drunkningsrisk. Planförslaget medför dock en ökad aktivitet i området vilket leder till ökad 
övervakning.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Ebba Ryd 

Planarkitekt 

 

 

 

 


