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Teoretiskt upptagningsområde
Även här kan man tro att tillgången på områden för de lite 
äldre barnen i Gislaved är relativt god. De teoretiska upptag-
ningsområdena för äldre barn kan ses i kartan till höger.

Riktvärdet för de områden som hittats har tilldelats en förmåga 
att ha ett upptagningsområdet på ca 300 meter (radie). Man kan 
tro att områderna för äldre barn skulle ha ett högre riktvärde, 
men då det här har antagits att de äldre barnen tar sig dit utan 
närvaro av vuxna sätts inte riktvärdet högre. 

Också i detta fallet räknar man med att det tar ca 5-6 minuter 
för användargruppen att ta sig till området. Barriärer, både fy-
siska och psykologiska, har i denna analys inte inkluderats men 
har som bekant ett stort inflytande på användargruppen då den 
är mycket känslig mot dessa.

Även i detta fall har skolor och förskolor tilldelats ett riktvärde 
på 300 meter. Till detta har en ny kategori lagts, särskilda re-
kreationsområden, som i allt större utsträckning blir en vikitig 
del i barns lek och rekreations. Exempel på detta är Gisleområ-
det med dess utbud och diverse idrottsanläggningar men även 
ridanläggningen öster om Gislaved. 

Observera är att inte heller här har områdets attraktivitivitet 
medtagits i beräkningarna, även detta har förstås i verkligheten 
ett stor inflytande på hur många och vilka som använder plat-
sen. 

Foto ovan:
Bandymål utsatta på kv. 
Vallmon

Riktvärde ca 5-6 minuter

Användargruppen är 
mycket känslig mot bar-
riärer

Gisleområdet är ett ex-
empel på tidsbegränsad 
verksamhet

Attraktivitet är ej medräk-
nat
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Faktiskt upptagningsområde
Man kan tydligt se att områderna Gamla Henja, Nya Henja, 
Lundåkra, Södergården och delar av Yttre centrum har en 
relativt god täckning av områden för äldre barn. Vissa av dessa 
områden skulle kunna täcka eventuella nyetableringar. Men 
detta beror förstås mycket på typen av bebyggelse, placeringen, 
eventuella barriärer mm.

Brist på offentliga platser för äldre barn är det i områderna: 
Centrum, delar av Yttre centrum, norra delarna av Gyllenfors 
Bruk, delar av Karl-Johansgatan och Mårtensgatan och hela 
Rödjan. 

De befintliga områderna behöver i regel rustas upp då de är i 
dåligt skicka och mycket kala och exponerade. I regel så är det 
ett eller två fotbollsmål eller möjligtvis ett bandymål som utgör 
aktiviteten för de äldre barnen, även vissa basketkorgar finns 
utsatta privat i några villaområden. Man behöver arbeta med att 
få mer områden för äldre barn och en större variation på aktivi-
teter som inte endast vänder sig till bollspel.

Olika organiserade verksamheter och föreningar ha fått en allt 
större roll i äldre barns lek och rekreation, detta på både gott 
och ont. Men att utelämna alla förutsättningar för aktivitet till 
dessa vore inte att förorda. Trots att äldre barn inte är lika be-
roende av de offentliga lekplatserna som småbarn behövs ändå 
just offentliga områden så att alla oberoende ekonomisksitua-
tion eller bakgrund har möjlighet att leka och möta andra barn.

Den faktiska upptagningsområdet för de äldre barnen är betyd-
ligt mindre än den teoretiska, detta beroende på vissa faktorer 
som nu kommer att tas upp.

Foto ovan:
del av ritad bollplan på 
vändplats (Gamla Henja)

Befintliga aktiviteter består 
av fotbollsmål, bandymål 
(privata) och ibland bas-
ketmål (vanligtvis privat-
uppsatta)

Organiserade aktiviteter 
och föreningar blir allt 
viktigare
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Attraktivitet
De lekplatser som bedömts även ha funktioner som lockar äldre 
barn består till stor del av antingen ett eller två fotbollsmål eller 
en basketkorg eller bandymål. Bandymål och basketkorgar är 
vanligen utsatta av privatpersoner eller föreningar. De offent-
liga platserna erbjuder överlag endast fotbollsmål. 

Så det upptagningsområde som visas i kartan är för de som 
är intresserade av fotboll eller bandy vilket är långt ifrån alla 
barn. Man borde verkligen försöka satsa på ett bredare utbud 
av möjligheter för äldre barn, då inte alla är intresserade av tex 
fotboll. Inte heller miljöerna runt aktivitetsområdena är vanligt-
vis alltför tilltalande och inspirerande

Offentlighet
Vissa lekplatser är privata till halvoffentliga (precis som för 
upptagningsområdet för småbarn), vissa av dessa kan utvecklas 
så att de blir mer offentliga medan andra tillhör en bostadsgård 
eller bostadsförening.   

Barriärer
De fysiska barriärerna är nästan lika stora, om inte ännu större, 
här än i småbarnsleken detta beroende på att barn nu oftast går 
själva utan föräldrar och är då ännu känsligare för barriärer. 
Den psykologiska barriäreffekten är även här svår att bedöma 
då den är individuell. Därför har endast större fysiska barriärer 
tagits med i beräkningen. Om säkra ställen att korsa barriären 
finns har detta tagits med i beräkningen.

Skolor och förskolor
Förskolor har vanligen inte de element som tilltalar de äldre 
barnen och de är också i regel inhägnade och stängda. Skolor 
brukar ha en hel del för den här gruppen, men dels så spenderas 
redan en stor del av tiden här vilket oftast inte lockar till besök 
utanför skoltiderna. 

Tidsbegränsade verksamhet
För den här gruppen finns även en del anläggningar så som 
Gisleparken, Ridhus mm som erbjuder rekreation och under-
hållning, men dessa har en tidsbegränsad tillgänglighet vilket 
begränsar möjligheten till att använda dem.

Barriärer är i regel större 
för äldre barn då de ej har 
föräldrar med sig

Foto till höger:
Gisleområdet med olika 
aktiviteter

Förskolor och skolor fung-
erar i regel inte som kom-
plement till lekplatserna 
på fritiden

Tidbegränsade verksam-
heter; ridhus, föreningar 
och idrottsanläggningar

De som bedömts attrak-
tiva för äldre barn innehål-
ler oftast fotbollsmål eller 
andra typer av mål

Ingen större variation i 
utbudet

Foto nedan:
Koja uppförd i en av ki-
larna i Södergården

Foto till höger:
Parkerings- och vändplats 
som skulle kunna inkorpo-
rera någon slags aktivitet 
för äldre barn (Södergår-
den)
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