3.2 Social hållbarhet
Kraven på hur vi planerar och utformar vår fysiska miljö påverkas av behoven i
vår vardag. Lika skiftande som behoven är, lika skiftande är kraven som den fysiska planeringen har att ta ställning till. Trots intressekonflikterna finns det ett
antal gemensamma nämnare bland alla behov och önskemål. På olika nivåer i
den fysiska planeringen kan de uppmärksammas och tillämpas.

3.2.1 Sociala perspektiv i fysisk planering
God bebyggd miljö
Idag är tillvaron kraftigt segregerad, unga och gamla får sällan möjlighet att
mötas och utbyta kunskaper på ett naturligt och självklart sätt. Många av våra
invandrarbarn och invandrarungdomar saknar äldre släktingar i Sverige, och
många barn, oavsett ursprung, kanske bara träffar äldre släktingar några få
gånger om året. Levande miljöer bestående av blandad bostadsbebyggelse och
företagsverksamhet samt en blandning av olika sociala, kulturella och ekonomiska samhällsgrupper ökar gemenskapen och tryggheten.
Närhet
En viktig välfärdsfråga är närhet till olika former av service. Den fysiska planeringen har här en tydlig roll. Det kan röra sig om att ha nära till förskola, dagligvarubutik och till mötesplatser i form av t ex bibliotek och idrottsanläggningar. Erfarenheten visar att föräldrar kan tänka sig att ha sina små barn placerade på en förskola nära sin arbetsplats. Men när barnen omfattas av allmän
förskola vid fyra års ålder är närhetsprincipen mycket viktig och man vill ha en
plats nära bostaden. För äldre kan närheten till service vara avgörande för om
man kan bo kvar hemma. I befintliga områden bör observeras hur affärscentrum kan leva vidare. Större vägar och järnvägar kan vara oöverstigliga barriärer. För att underlätta besök på begravningsplatser bör de ligga på kort avstånd
från stadsdelarna.
Mötesplatser
Möten mellan människor och olika generationer som sker naturligt och enkelt i
vardagen, kan betraktas som ett gott socialt förebyggande arbete. Genom
mänskliga möten kan den ofrivilliga ensamheten, segregationen och rädslan för
olikheter som hudfärg och handikapp, minskas. Det är viktigt att planera och
bygga för allas gemenskap och utifrån de boendes behov. Ett exempel kan
vara att tidigt i planeringen försäkra sig om att parker och andra grönytor, samlingslokaler och kvartersgårdar finns i bostadsområdena. Stadskärnan ska vara
så attraktiv så att det offentliga rummet blir en naturlig mötesplats.

Bild: Gångstråket runt Växjösjön
är en viktig mötesplats…

Bild: … liksom Storgatan

48

Trygghet
Brottsförebyggande åtgärder måste utvecklas inom alla områden för att skapa
trygghet. Problematiken är komplex men den fysiska planeringen kan ge möjlighet till långsiktiga och hållbara lösningar. Målsättningen är att vi oavsett ålder och kön skall känna trygghet alla tider på dygnet.
Dåligt skötta utemiljöer, baksidor och gleshet är miljöer som tillsammans med
sociala problem kan ge upphov till otrygghet. Många bostadsmiljöer och gångoch cykelvägar uppfyller inte kraven på en trygg miljö. Dålig belysning eller
belysning på fel ställe, skymmande växtlighet och brister i planeringen är några
exempel. Där staden är gles och få människor möts känner vi oss mer otrygga
än i den centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten. En analys av dessa miljöer där olika aktörer som polis, bostadsbolag, planerare, tekniska förvaltningen bidrar, kan skapa förutsättningar för en framtida god bebyggd miljö.

Bild: Otrygg tunnel med dåliga
siktförhållanden

Bild: Trygg tunnel med goda
siktförhållanden

Äldre och funktionshindrade
Under de närmaste åren ökar andelen äldre och funktionshindrade. Kommunens ambition är att äldre människor skall kunna bo kvar i det egna hemmet
och där få sitt behov av service, vård och omsorg tillgodosett. Det är också väsentligt att kollektivtrafiken fungerar och att det finns närhet till affärer. Även
när möjligheten till kvarboende förbättras behövs det särskilda boenden för
äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade. I planprocessen
ska tomter reserveras i stadsdelarna och tätorterna.
För att underlätta kvarboende bör bostadsföretagen utveckla sina tjänster. Ambitionen är ett alternativt boende för den som önskar utan att den klassificeras
som särskilt boende enligt socialtjänstlagen. De kommunala bostadsbolagen i
Växjö kommun är dominerande på hyresmarknaden och det är därför av stor
vikt att KFAB har ett tydligt och särskilt uppdrag att tillgodose bostadsbehovet
för de kommuninvånare som har särskilda behov. Ny teknik som bredband
och andra speciallösningar kan bidra. Det är viktigt att kunna bo kvar i stadsdelen när det blivit för tungt att bo kvar i villan. Det behövs lägenheter och radhus i små nybyggnadsprojekt.
Personer med funktionshinder ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Tillgänglighet innebär inte enbart fysisk tillgänglighet till lokaler, transportsystem
och verksamheter utan också tillgång till information. För att förverkliga lika
möjligheter för alla måste tillgängligheten vara utformad så att funktionshindrade inte blir beroende av andra. Särlösningar bör så långt möjligt undvikas.
Gröna ytor
Att vistas i naturen; skogar, parker och andra grönområden är viktigt för människor. För äldre som har svårt att gå eller för vissa funktionshindrade är till-
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gång till en bra och tillgänglig gård i bostadsområdet väsentligt för hälsan och
människors välbefinnande. Människor som har tillgång till en inbjudande gård
vistas ute mer än de som inte har det. De som har tillgång till en bra gård vistas
också mer i parker eller grönområden som ligger längre bort.
Samordning av offentlig service
De tjänster och funktioner som har liknande syften och gemensamma målgrupper bör i så stor utsträckning som möjligt samordnas och samplaneras.
Myndighetstillhörighet och huvudmannaskap behöver inte innebära dubbla
fastigheter och lokaler. Exempel är kommunala och statliga verksamheter som
bör kunna samordna sig mer fysiskt.
Flexibla lokaler
Samma lokaler ska med enkla medel kunna anpassas till flera typer av verksamheter; förskola, skola (grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning),
fritids- och kulturverksamhet samt administration. Flexibla lokaler ställer krav
på utformningen av såväl den inre som den yttre miljön. Lokalerna ska även
kunna utnyttjas som samlings- och möteslokal för både barn, ungdomar och
vuxna och för studiecirklar och kvällskurser.
Delaktighet i planprocessen
Det är praxis i den kommunala fysiska planeringen med samarbete över förvaltningsgränserna. Det ger resultat både kort- och långsiktigt. Syftet med dialogen är att tidigt i processen tillgodose olika verksamheters behov och ge möjlighet till samverkan. En förbättring och utveckling av de förvaltningsövergripande kontakterna medför att aktuella frågeställningar fångas upp och diskuteras så att problem kan lösas på ett tidigt stadium.

3.2.2 Jämställdhet
Kvinnors och mäns olika erfarenhet i vardags- och yrkesliv måste påverka planeringen. Eftersom den översiktliga planeringen traditionellt har ett ovanifrån
perspektiv och frågor om vardagslivet fått vänta till detaljplaneringsskedet så
har inte individens behov och särskilt kvinnans behov synliggjorts tillräckligt.
Jämställdhet i planering
3R-metoden är ett instrument för inventering och analys av jämställdhet inom
skilda kommunala verksamheter. Den började utvecklas 1996 i samband med
kommunförbundets JämKom-projekt som syftade till att testa metoder för bättre integrering av jämställdhetsfrågan i kommunernas verksamhet. Nedan presenteras 3R-metoden i ett översiktligt planeringsperspektiv.
Representation
Att könsfördelningen är jämn i processer och vid beslut är alltid en fördel. I
planeringssammanhang har det historiskt varit fler män än kvinnor som drivit
och deltagit i planeringen men en utjämning är på gång. På planerar- och arkitektutbildningar är majoriteten numera kvinnor. Frågor att besvara är: Hur
många kvinnor och hur många män deltar i den översiktliga planeringen som
helhet och i arbetet med ny översiktsplan?
Resurser
Studier av pendlingsströmmar, fritidsutbud, bilinnehav, sysselsättning, utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, inkomstnivå och hushållsstorlek kan vara intressant för att beskriva resursfördelning. Hur mycket resurser satsas till exempel
på offentliga miljöer där främst män eller kvinnor befinner sig? Att redovisa
könsuppdelad statistik måste vi bli bättre på. Fråga att besvara är: Hur fördelas
våra gemensamma resurser i form av pengar, utrymme och tid till den fysiska
strukturen, för kvinnor och män?
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Realia
Hur kommer det sig att representation och resursfördelning i ett översiktligt
planeringsperspektiv ser ut som det gör? Realian handlar om att medvetandegöra såväl våra utgångspunkter som de val vi gör, till exempel att förklara vilka kriterier som väger tyngre än andra i den översiktliga planeringen. Ett mer
könsmedvetet förhållningssätt måste utvecklas för att vi ska förstå ojämställdheten och sedan kunna använda den fysiska planeringen för att göra samhället
mer jämställt.
Mer jämställt
Flera områden som kan påverkas via översiktlig fysisk planering har en koppling till ökad jämställdhet. Det är t ex kollektivtrafikens kvalitet och utbud som
bland annat ger goda förutsättningar för pendling och tillgång till en stor arbetsmarknadsregion och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Trygghet och
säkerhet i det offentliga rummet med närhet till service och utbud är andra exempel. Växjö stads ledstjärna sammanhållen stad stödjer jämställdheten. Korta
avstånd till service, skolor, handel, rekreation och de mänskliga mötena är en
stor fördel på flera sätt, inte minst i vardagslivet.
Att arbeta vidare med

Öka kompetensen inom jämställdhetsområdet i kommunen i form av statistiska analyser, utredningar och information för bättre beslutsunderlag.
3.2.3 Integration
Sverige av idag är ett mångkulturellt land. De nya kommuninvånarna med
bakgrund från många av världens länder ger oss nya synsätt. Detta är positivt
för den fortsatta utvecklingen av vår kommun. Rädsla och okunskap inför det
nya och okända skapar spänningar mellan olika grupper. Kunskapen om och
förståelsen för olika kulturella grupper behövs för ett bra samhälle, fritt från
fördomar och diskriminering. Det är viktigt att de invandrande kulturerna ges
möjligheter att, både fysiskt och kulturellt, leva i och berika vårt samhälle.
Kommunen har en viktig uppgift i att göra den gemensamma integrationsprocessen till ett aktivt redskap för en positiv mångfald i Växjö kommun. Följande
tre integrationsområden är särskilt viktiga:
Integration i boendet
Hur kan den fysiska planeringen bidra till att främja integration och minska
segregation? Den enskilt viktigaste faktorn är blandade upplåtelseformer och
funktioner. Små projekt i befintliga socialt etablerade miljöer är viktigt. Bostadsplanering kräver kunskaper om befolkningens faktiska sammansättning.
Alla har inte samma preferenser när det gäller storlek på lägenhet, kostnad eller
annat som tas som självklara mått. Alternativa boendeformer och fler större
marklägenheter med hyresrätt, även i redan befintliga områden, kan ge familjer
med många barn möjlighet till ökad integrering.
Social integration
En blandning av bostäder, service, handel och verksamheter främjar en god
social integration. En sammanhållen stad innebär korta avstånd mellan stadens
olika funktioner. Fler kan ta del av och delta aktivt i stadens service-, kulturoch idrottsutbud. Detta minskar i sin tur risken för isolering.
Ekonomisk integration
Sambanden med fysisk planering kan vara att det finns möjligheter att ha
mindre företag i bostadsområden t ex skomakeri, restaurang, butik, IT-företag
och liknande, dvs att blanda funktioner så långt möjligt.
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3.2.4 Barn och ungdomar
Varje barn har rätt att få sina basbehov uppfyllda, rätt till liv och hälsa, rätt till
utbildning, rätt till skydd mot exploatering och utnyttjande, rätt till lek och fritid, rätt att uttrycka egna åsikter med mera. Alla beslut som berör barn – oavsett
om besluten gäller på kort eller lång sikt – bör föregås av en barnkonsekvensanalys. Detta gäller hela kommunens verksamhet och också den fysiska planeringen.
FN:s barnkonvention
Barn och ungdomar är en stor del av kommunens medborgare. Kommunens
barn blir framtidens vuxna – arbetskraft, skattebetalare, beslutsfattare m m. En
bra livsmiljö för barn och ungdomar ger bra förutsättningar för dem att leva
bra liv. Barnkonventionen tar fasta på den syn på barn som växt fram under de
senaste 50 åren. Konventionen innehåller 54 artiklar, varav fyra kan sägas vara
konventionens grundpelare:
Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 – Barnens bästa skall alltid komma i främsta rummet.
Artikel 6 – Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12 – Barnet har rätt att utrycka egna åsikter och bli hörd.
Intentionerna och utvecklingen av den nationella barn- och ungdomspolitiken
bör följas och beaktas i den fysiska planeringen. Ett sektorsövergripande arbete
ger en helhetssyn på barn och ungdomars livssituation. Ett exempel på samverkan är Ungdomslotsen. Det är i allas intresse att ta tillvara ungdomars synpunkter och engagemang i samhällsutvecklingen.
Miljöer där barn och ungdomar vistas
Miljöer som är direkt anpassade till barn och ungdomar är förskolor och skolor. Bostadsområden och rekreationsanläggningar är också till viss del anpassade till barn i form av lekplatser m m. I ett planeringsskede är det viktigt att
lyssna till barnen och deras föräldrar. Det är viktigt att skapa naturliga forum
där barn och vuxna deltar i utformningen av de miljöer de vistas i.
Trafik
Vid trafikplaneringen finns ett stort behov av att se barn- och ungdomars perspektiv. Det är viktig med väl planerade gång- och cykelvägar, trygga och trafiksäkra skolvägar och av- och påstigningsplatser utanför skolorna. Det är viktigt att det är fri sikt vid övergångsställen, skolskjutshållplatser och gatukorsningar. Låga hastigheter i stadsdelarna ger barnen frihet att röra sig tryggt.

Bild: Hastighetsdämpande åtgärder
på Söder.

Bild: hastighetsdämpande åtgärder
Längs Vallviksvägen, Teleborg.

Bostadsområden och lekmiljöer
I den fysiska planeringen är behovet av tillräckligt stora utrymmen för spontan
lek, grönområden, säkra trafikmiljöer och närhet till skola och lekkamrater
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viktigt att bevaka. Lekplatser måste finnas för alla åldrar, små barn har sina behov, de lite äldre barnen behöver andra utmaningar. Naturliga miljöer i form
av skogspartier, kullar etc. bör sparas, eftersom även den spontana leken såsom
kojbyggen och kurragömma är viktigt för barn och ungdomar. Att ha tillgång
och närhet till näridrottsplatser även utanför skoltid är en stor fördel.
Ungdomars mötesplatser
För ungdomar behövs alkohol- och drogfria miljöer som fritidsgårdar, spontana mötesplatser både ute och inne, caféer, dansställen, idrottsanläggningar m
m. Bra kollektivtrafik är en förutsättning. Man bör inte automatiskt planera för
en restaurang med serveringstillstånd vid till exempel fritidsområden, nära
barns lekplatser, skolor och idrottsanläggningar.

3.2.5 Tillgänglighet
Tillgänglig innebär att människor med funktionshinder på samma villkor som
andra ska kunna ta del av verksamheter, information och service. FN har antagit standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Reglerna ger vägledning och konkreta förslag på hur stat, kommun,
landsting och näringsliv kan skapa ett tillgängligt samhälle. Växjö kommun har
antagit ett handikappolitiskt program för att höja ambitionsnivån samt styra och
vägleda. Boverket har antagit föreskrifter om ”enkelt avhjälpta hinder”. De ska
vara åtgärdade i den byggda miljön senast år 2010. Med ökad dialog, ett arbetsklimat som präglas av respekt för varandra, ökade kunskaper samt en vilja
att söka kostnadseffektiva lösningar i nära samförstånd under arbetet ökar förutsättningarna att nå målsättningarna.
Tillgänglighet i planeringen
Byggnader, lokaler, verksamheter och information skall vara tillgängliga för
alla. Det är både offentliga och privata miljöer som ska vara tillgängliga. Kunskapen om vad som gör en miljö tillgänglig eller otillgänglig är låg. Med hjälp
av råd och riktlinjer ökar kunskapen och insikten om vikten av långsiktig planering och fungerande detaljlösningar.
En viktig utgångspunkt är ”design för alla”. Det innebär att produkter, tjänster
och miljöer ska utformas så att de kan användas av så många som möjligt. När
man bygger ett hus, handlar upp en låggolvbuss eller konstruerar en webbplats
ska utgångspunkten vara att människor har olika förutsättningar och funktionsförmåga men att det ändå ska vara tillgängligt för alla.
Om en målpunkt ligger i stråket där människor ofta rör sig är verksamheten
mer tillgänglig jämfört med om den ligger utanför rörelsestråket. Service i
form av dagligvarubutiker eller fritidsanläggningar kan vara fellokaliserade bl
a för äldre och personer med funktionsnedsättning eller personer utan bil. Närhetsaspekten är viktig. Med fysisk planering finns möjlighet att med rätt lokalisering främja tillgängligheten.
Detaljplanering
I detaljplaneringen behandlas tillgänglighet till en specifik plats. Det inkluderar
tillgänglighet mellan områden, till varje enskild fastighet inom området samt till
allmänna och kommersiella serviceplatser. En struktur måste skapas som underlättar vardagslivet för alla. En detaljplan kan underlätta och förbereda för nya
busstråk, hållplatser, cykelvägar, gångytor, trottoarer m m. Lösningar för enskilda byggnader hanteras i bygglovet.
Bygglov och byggsamråd
Kommunen har en viktig roll i att informera om vilka samhällskrav som skall
uppfyllas. Byggnadsnämnden bevakar tillgänglighetsaspekterna i bygglovske-
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det, t ex genom rådgivning, tillsyn och information om gällande lagar och regler. Kommunen samråder med handikapporganisationernas tillgänglighetskonsult i det konkreta arbetet, bland annat i bygglovsskedet. Kommunen är
genom sina bolag och tekniska förvaltningen en betydande byggherre och entreprenör som kan höja ambitionen utöver lagens krav.
Trafikplanering
Trafikplaneringen ska tillgodose att alla har en god tillgänglighet till alla trafikslag. Det innebär bl a att begreppet ”hela resan”, från dörr till dörr, är en
grundläggande planeringsförutsättning. Att smidigt kunna ta sig från bostaden
till arbetsplatsen ställer krav på effektiviteten i bytet mellan olika trafikslag. En
smidig övergång ökar tillgängligheten.
Enkelt avhjälpta hinder
Plan- och bygglagen har stärkts med avseende på tillgänglighetsfrågor (17 kap.
21a§) och föreskrifter har utarbetats. I dessa anges att enkelt avhjälpta hinder i
befintliga publika lokaler och allmänna platser ska undanröjas senast 2010.
Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses vara rimliga att avhjälpa. Exempel på enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön kan vara dålig belysning,
höga trottoarkanter och bristfällig skyltning.
Att arbeta vidare med
Tillgänglighetsplan för trafik samt för den fysiska miljön på allmän plats bör
arbetas fram.

3.2.6 idrott och rekreation
Allt fler personer är idag fysiskt inaktiva. Detta leder till allvarliga konsekvenser för såväl enskilda som arbetsliv och sjukvård. En viktig framtidsfråga för
Växjö kommun är att ha en offensiv hållning. Ett brett utbud av anläggningar
och utemiljöer är ett sätt att öka livskvaliteten för invånarna.
Friluftsområden och motionsanläggningar
Idrott och rekreation ska kunna bedrivas i både organiserad och spontan form.
Det är viktigt att förutsättningar skapas för idrott och rekreation där mötesplatser finns för skol-, bredd- och elitidrott. Idrottsområden, skolgårdar och lekplatser är viktiga för den spontana idrotten och leken. Genom ett samarbete
mellan olika kommunala förvaltningar, kan ett bättre utnyttjande av befintliga
kommunala resurser ske.
Följande fem områden bör inta en central roll och utvecklas än mer som strategiska platser för idrott och rekreation:
• Fyllerydsområdet, som är ett av Växjöbornas mest frekventerade naturreservat och friluftsområde. I området finns fyra friluftsanläggningar,
motionsslingor samt en 18-håls golfbana.
• Värendsvallsområdet, som består av utom- och inomhusanläggningar
för både bredd- och elitidrott samt mässverksamhet, med bland annat
arena för friidrott, fotboll och ishockey samt konstfrusen utomhusanläggning.
• Evedals friluftsområde, som är ett park- och naturområde norr om
Växjö vid Helgasjön. Ett viktigt område för camping och turism med
möjligheter att hyra kanot, bada, segla, spela minigolf samt område för
utomhus-konserter och andra kulturaktiviteter.
• Araby fritidsområde, med bad, ridanläggning, motionsspår, strövområden och 18-håls golfbana.
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• Stråket runt Växjösjön och Trummen, med Växjö simhall och Aquamera, bostadsområden, parker och campusområdets verksamhet och
utbud.
Gemensamma anläggningar
I varje kommun finns anläggningar där det saknas tillräckligt underlag eller resurser förvaltning och utveckling. Det är därför viktigt att kunna se möjligheterna med samarbete över kommungränserna. Ett exempel är Hanaslövs skidbacke i Alvesta kommun. Framtida utvecklingsområden för motorsporten kan
vara Hagaslätt i Lessebo samt vid Uråsa och Växjö flygplats. Detaljplan finns
för en gocartbana i Långstorp.
Näridrottsplatser
Det behövs en större tillgång till näridrottsplatser, det vill säga idrottsanläggningar och andra öppna ytor som inbjuder barn och ungdomar till spontana idrottsliga aktiviteter. Samarbete bör ske mellan olika kommunala förvaltningar
för att utnyttja befintliga kommunala resurser t ex skolornas idrottsområden.
Kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska skötas med hög prioritet,
både i staden och i tätorterna. Idrottsplatserna i tätorterna är viktiga samlingsoch mötesplatser.

Bild: Värendsvallen

Att arbeta vidare med
Genom utveckling av Arenastaden förbättra tillgängligheten till och inom Värendsvallsområdets i syfte att nå fler intressenter och besökare och skapa möjligheter för nya aktiviteter och arrangemang.
Utveckla samarbetet med omgivande kommuner för anläggningar avseende
motorsport, hästsport samt skidbackar, båtliv, cykel-, vandrings- och kanotleder mm.

3.2.7 Riktlinjer
Sociala perspektiv i fysisk planering
• Samarbete skall ske över förvaltnings/bolagsgränserna i planeringsarbetet.
Det är viktigt att sociala frågor behandlas tidigt i planprocessen och fullföljs
i detaljplanearbetet.
• Så långt möjligt bör närhetsprincipen råda. Service bör finnas tillgängligt i
stadsdelarna och tätorterna med syfte att minska resande, ojämställdhet och
öka tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder.
• Bostäder och den yttre miljön bör utformas så att de fungerar väl för äldre
och funktionshindrade.
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Jämställdhet
• Olika grupper i samhället skall ges möjlighet att påverka tidigt i planeringsprocessen.
• Statistik skall vara könsuppdelad (reglerat enligt lag).
• Expansionen av Växjö stad skall ske så att kollektivtrafikens tillgänglighet
och utbyggnad underlättas och närheten till service främjas.
• Detaljplaneringen skall särkilt beakta utformningen av det offentliga rummet så att en säker och trygg miljö skapas för alla människor.
Integration
• Blandade upplåtelseformer och funktioner skall eftersträvas i befintliga och
nya bostadsområden.
• Behovet av mötesplatser för invånarna skall beaktas i detaljplaneringen.
Barn och ungdomar
• Vid allt planarbete skall en bedömning av barns och ungdomars behov beaktas och en barnkonsekvensanalys göras i enlighet med barnkonventionens
intentioner.
• Barn och ungdomar skall göras delaktiga i den fysiska planeringen av
miljöer som direkt berör dem.
Tillgänglighet
• I detaljplan och bygglov skall tillgänglighetsfrågorna belysas och åtgärder
vidtas som stärker och bidrar till en god tillgänglighet.
• Vid trafikplanering skall ”hela-resan-aspekten” analyseras utifrån god tillgänglighet.
Idrott och rekreation
• Nya fritids-, idrotts-, och rekreationsanläggningar samt vandringsleder bör
lokaliseras strategiskt nära bostadsområden.
• Rekreations- och friluftsmöjligheter i anslutning till sjöar och vattendrag
skall utvecklas genom t ex fiske, båtliv och kanotning.
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