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Svar på Medborgarförslag om lekplats i Stjärnsnäs 
Hej Elina, och tack för att du engagerat dig i vår kommun!  
Lekparken som hör till Stjärnsnäs är belägen på Skålviksvägen, utöver denna 
finns även en lekpark i Nya Sund och en i Sundfall.  
Lekparken på Skålviksvägen är anpassad för barn i olika åldrar och innehåller 
gungställning, gungdjur, klätterställning med rutschkana, bord och bänkar. I år 
har klätterställningen åtgärdats och bord och bänkar har skrapats och målats. Vi 
håller med om att lekparken som hör till Stjärnsnäs kan upplevas vara lite i 
utkanten av bostadsområdet. Placeringen av våra lekplatser beslutas utifrån flera 
parametrar dels ska det finnas lämplig mark för ändamålet och dels ska lekplatsen 
på ett säkert sätt kunna nås från flera delar av upptagningsområdet.  
Vi har sedan en tid påbörjat en utvärdering av de demografiska förhållandena 
inom respektive bostadsområde i syfte att följa upp så att våra lekplatser är rätt 
placerade och innehåller lämplig utrustning i relation till antalet barn i området. 
Då det, precis som du också konstaterar, finns mycket barn i området så ska det 
också självklart finnas en lekpark. Med de investeringar som gjorts och den plan 
för lekplatsutveckling som gäller just nu så finns det i dagsläget inte några beslut 
om att utöka antalet lekplatser i området däremot kommer vi självklart att 
utvärder lekplatsens placering den dagen det blir aktuellt med större renoveringar 
och utbyte av redskap.  

Handlingar i ärendet 
Elina Holmqvists medborgarförslag 2018-06-05. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Tomas Pettersson    
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottet    
 
Beslutet skickas till: 
Elina.holmqvist@hotmail.se 
Gata Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se  
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