
Bilaga 3. 

Inkomman förslag och idéer för Lina Sandells park  

 Viktigt att bevara så mycket grönt som möjligt längs 

Bandstolsvägen/Blomdals/Rangströms. Dt blir annars risk för sociala problem 

(bandstolsvägen). Barn behöver skog och fria ytor. (Hugo Alfvensväg) 

 Parken sätter natur. Sparar man natur behövs färre parker. Ok om det blir mötesplatser 

för alla åldrar 

 Park=risk för oönskad kvällsaktivitet 

 En park kan vara bra om det skapas positivt. Går det att anlägga något som samtidigt 

saknar jobb? 

 Vi önskar en lekpark liknande Pelle Svanslöspark med små hus som man kan gå in i 

 Titta på parken i Rosendal fin! 

 Bygg bort möjligheten till tillhåll för ”kriminella” 

 Bänkar längs vägen 

 Busshållsplatserna behöver breddas. Långa köer Banstolen 

 Inhängd träningsanläggning som i Eriksberg (Marmorvägen 5) 

 Låt skogen vara kvar utomhusgym (naturligt) 

 Aktivitetetspark, konstisbanan 

 Pumptrack (liknande den i Sävja) som lockar både ungdomar, barn och vuxna 

 Sluta riv så mycket träd, tänk på luften 

 En liten damm som är så grund så barn kan plaska! 

 Bygg inte för många tillrättalagda lekytor 

 Använd naturen 

 Blåbärsskog (och linjekonvaljer) Vore trist att bli av med den, skogskullen 

 Sittplatser med tak (för alla väder) 

 BMX-bana. Inomhus vid regn och snö för barn 8-15 år 

 Avskärma säkerhet mot väg. Träd= skugga. Obs UV-strålning 

 Varierande och intresseväckande växtutbud, rosor är vackra och skapa barriärer.  

 Busshållplats Bröder B väg soffa är trasig 

 Spara så mycket natur det går. ” varje barns rätt att bryta en kvist” Kojbygge 

 Sätt upp informativa små skyltar i skogsdungar som berättar om olika tidsåldrar, hur 

området utvecklas sedan inlandsisen drog sig tillbaka, hur människor levt här genom 

historien 

 Ordna guidade vandringar i skogdungar, berätta om växter, djur och geologi. Låt barn 

bygga kojor, släpp fantasi lös. Berätta om fornlämningar och om hur det såg ut här förr 

 Spara naturliga skogsdungar som har varierade mark med berg och stenar samt 

mångfald i växtlighet. Uppmuntra skolorna att ha undervisning där barn behöver lära 

om natur för framtida utmaningar 

 Gör det möjligt för alla, med låga hyror och internationell tolerans så att sd inte 

kommer och kastar ut invandrarna. Vi skall ta ….. på allvar. Då har sd ingen chans 



 Behålls så mycket skog och träd som möjligt. Det ger trivsel och bättre luft. Mindre 

asfalt och betong. 

 Natur för lek. Möten. Träd. 

 


