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Dialog i
Gullringen
25 november 2021

Förr var det 
fullt drag i 
Gullringen! Närheten till 

vacker natur, fina 

naturstigar, dam-

men, vattenfallet 

och skogen allde-

les inpå knuten.

Ju mer man kommer in 
i Gullringen 
desto mindre öde är det!
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Under dialogkvällen i Gullringen samlades invånare, politiker och tjänsteper-
soner för att samtala kring vad som kännetecknar Gullringen i nuläget och 
vad som är viktigt för ortens framtida utveckling.

Under dialogkvällen förmedlar deltagarna både en väldigt positiv bild av 
Gullringen (exempelvis naturnära och tryggt samhälle), samtidigt som det 
lyfts åsikter om ett utanförskap på orten och att Gullringen kan upplevas 
som ödsligt och långt från stan. Man efterfrågar bättre kommunikationsmöj-
ligheter (med tågstopp i Gullringen som viktigaste frågan), seniorboende, 
samverkan med kommunen och mellan föreningar samt mer engagemang 
från invånare som viktigaste frågorna för fortsatt utveckling.

Denna sammanställning ger en inblick i vad deltagarna diskuterade under 
kvällen och kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Dock äm-
nar sammanställningen inte att ge en heltäckande bild, vare sig av nuläget 
på orten eller alla lösningar för framtiden. Den bör istället ses som en del 
i pusslet, där fler målgrupper behöver få komma till tals för att ge en mer 
korrekt bild.

Sammanfattning
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Inledning
Den 25 november 2021, kl. 18.00-ca 20.45, hölls 
ett dialogmöte i Wärdshuset i Gullringen. Ett 25-
tal invånare, föreningsaktiva eller företagare på 
orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsam-
mans med fem kommunala tjänstepersoner och 
en tjänstgörande politiker från varje parti i kom-
munfullmäktige. 

Dialogkvällen i Gullringen var den andra av to-
talt 10 orter och en del i arbetet med att samla 
in underlag till kommande kommunala proces-
ser, exempelvis ny översiktsplan (ÖP2050) och 
uppdateringen av den lokala utvecklingsstrate-
gin (SLUS), samt att stärka den lokala dialogen 
och samverkansplattformarna i kommunen. Di-
alogkvällen arrangerades tillsammans med re-
ferenspersoner från Gullringen, som ställt upp 
och bidragit med ovärderlig hjälp för att kvällen 
skulle bli lyckad.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både 
av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo 
och leva i Gullringen, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Gullringen. Re-
sultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt 
arbete tillsammans.

Vårt Gullringen!
Troligen finns det lika många berättelser om 
Gullringen som det finns invånare. Som en för-
sta inspiration för kvällens dialoger berättade tre 
personer från bygden om sin syn på Gullringen. 
Nedan sker en sammanfattning av vad de hade 
att berätta.

Andrew
Jag är uppvuxen i Gullringen och minns från 
barndomen att det hände saker och fanns ett 
drag här. Det var tennis- och golfbanor, simhal-
len och fotbollen. Det var fullt drag i Gullringen. 
Sen försvann industrin och människor flyttade 
ut, men nu har det blommat upp igen med BoK-
lok och det finns knappt ett ledigt hus i Gullring-
en. Vi har allt här, vattenfall, vandringsleder och 
mycket annat som inte andra har. 
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Conny
Jag kom hit till Gullringen för vattenfallets kraft-
station. Första gången jag kom hit såg allt dött 
och öde ut, det var inte mycket folk som rörde 
sig runt. Men ju mer man kommer in i Gullringen 
desto mindre öde är det faktiskt. Det händer väl-
digt mycket runt omkring. Exempelvis är det vid 
vattenfallet som det nya glashotellet ska ligga, 
vilket kommer lyfta Gullringen och hela Vimmer-
by. Detta kräver att vägarna blir bättre och att 
Gullringen får ett tågstopp.

Jessica
Gullringen för mig betyder närheten till vacker 
natur, fina naturstigar, dammen, vattenfallet och 
skogen alldeles inpå knuten. Det betyder mycket 
för mig. På de vackra skogsstigarna vid ”Smeå-
na” hämtar jag kraft och energi. Mina vänner och 
delar av familjen bor här och jag tycker om att ha 
dem nära mig. Jag upplever en fin gemenskap, 
jag är engagerad i Gullringens GoIF och där 

känner jag gemenskap, glädje och samhörighet. 
Vi möts i glädjen kring fotbollen och allt vad det 
betyder för oss och våra ungdomar. Simhallen 
är en samlingspunkt för många, där vi också har 
gemenskap för en god sak. Att kunna erbjuda 
bastu och varma bad.

Närheten till Linköping är positivt och det borde 
vi utnyttja bättre, med ett tågstopp här! Då skul-
le möjligheten ges för att kunna pendla mellan 
Gullringen och storstaden. Flera skulle kunna 
bosätta sig här och ha möjligheten till arbete i 
Linköping, eller att flera skulle kunna pendla till 
jobb på husfabriken BoKlok. Bussförbindelse 
till Vimmerby lördagar och söndagar! Som det 
är nu går sista bussen fredag kl. 21.50, nästa 
buss kommer/går måndag morgon. Detta gör 
det omöjligt för våra ungdomar att ta sig till stan 
på helgerna, och de utan körkort kan inte åka till 
Vimmerby och handla på lördagen. Detta främ-
jar inte utvecklingen av vår ort.
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Den första övningen som gjordes under kvällen var en individuell övning, där deltagarna ombads ta fram 
sina mobiltelefoner eller använda sig av de utplacerade datorerna. Via en webbsida skulle deltagarna ska-
pa ett ordmoln utifrån de två frågorna nedan. Varje deltagare svarade individuellt och kunde lämna upp till 
tre svar per fråga. I ordmolnen nedan presenteras svaren som skickades in. Ju större ett ord är, desto fler 
har svarat samma sak.

I första ordmolnet är det mer lite blandade ord som deltagarna beskriver ett nuläge för Gullringen. De posi-
tiva ord som skrivs flest gånger är natur, gemenskap, trygghet, lugnt och semlor. Även mer negativt ladda-
de ord som utanförskap, utvecklingsmöjligheter, ödligt och bortglömt framstår tydligt i Gullringens ordmoln.

Gullringen nu och framåt

Vad kännetecknar Gullringen för dig idag?
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I det andra ordmolnet (se nedan) framkommer att det absolut viktigaste för Gullringens framtida utveckling 
är tågstopp, kommunikationer överlag, fiber, seniorboende och Glashotellet. Allra flest gånger lyfts dock 
det mjukare värdet ”inkludering”, men även engagemang, samarbete och framåtanda är viktigt för Gullring-
ens framtida utveckling enligt ordmolnet nedan.

Vad är viktigast för Gullringens framtida utveckling?
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Under första dialogpasset fick deltagarna sitta i grupper och diskutera Gullringens styrkor och förbättringsområden. 
Varje grupp kom överens om fem styrkor och fem förbättringsområden och skickade in dessa i den digitala enkäten. 
Nedan presenteras en lista där gruppernas svar har slagits samman. Desto högre upp i listan, desto fler grupper har 
svarat att det är viktigt.

Styrkor och förbättringsområden

1. Ortens roll som arbetsgivare
2. Skolan
3. Trygghet och gemenskap
4. Föreningslivet och fritidsaktiviteter
5. Simhallen
6. Naturen
7. Affär
8. Serviceutbudet
9. Närheten till Vimmerby
10. Bra för små barn
11. Konditori

1. Kommunikationer (underhåll/kollektivtrafik)
2. Föreningsstöd och samverkan
3. Underhåll ÅVC, grönområden, snöröjning
4. Fler företag
5. Fräscha skollokaler
6. Fiber
7. Visningshus för BoKlok
8. Seniorboende
9. Fler engagerade i utvecklingsgruppen
10. Bussa barn från Vimmerby till Brännebro
11. Bättre service
12. Vård
13. Bad

Vad tycker ni är bra i Gullringen idag? Vad tycker ni kan utvecklas i Gullringen?

När styrkor och förbättringsområden diskuterats var det dags för grupperna att ta sig an fem teman. Syftet var att 
grupperna skulle beskriva/få en bild av hur Gullringen är idag (nuläge) samt vilka behov och utmaningar som finns 
framåt. Diskussionen runt borden fördes utifrån fem teman med ett antal olika underfrågor till varje tema. Svaren 
lämnades i en digital enkät som fanns förberedd.

Gruppernas svar har sammanställts nedan. I de fall som grupperna har svarat likadant har svaren grupperats ihop. 
Parentesen bakom vissa svar representerar alltså inte antal individer, utan antal grupper som svarat samma sak.

1. Att förflytta sig
2. Boende och service
3. Fritid och besöksmål
4. Näringsliv och samverkan
5. Hållbar utveckling

Dialog utifrån teman
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1. Kommunikationer (underhåll/kollektivtrafik)
2. Föreningsstöd och samverkan
3. Underhåll ÅVC, grönområden, snöröjning
4. Fler företag
5. Fräscha skollokaler
6. Fiber
7. Visningshus för BoKlok
8. Seniorboende
9. Fler engagerade i utvecklingsgruppen
10. Bussa barn från Vimmerby till Brännebro
11. Bättre service
12. Vård
13. Bad

Att förflytta sig
Vilket färdslag är mest prioriterat att 
förbättra för?
1. Bussen
2. Bilen/mopeden
3. Cykeln

Med motivering:
• Miljötänk, vi har äldre befolkning som 

behöver kunna ta sig till olika ställen.
• Mer avgångstider
• Ekonomi
• Bussen och tåget behöver förbättras, för 

lite stopp
• Cykel nummer ett, men måste då förbättra 

väghållningen och hastighet för BoKlok-
personal. Gatlysen tänts för sent, annars är 
inte cykel ett alternativ tyvärr

• Bussförbindelser på helgerna

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Möjliga svarsalternativ var buss, cykel, moped, 
bil eller annat.

Vilket färdmedel använder ni främst 
när ni ska ta er till och från där ni bor?

Finns det gång- och cykelvägar dit ni 
brukar/vill röra er?
• Ja, men saknar belysning (2)
• Nej (2)
• Ja efter 23 års tjat
• Saknar gångväg från park vid BoKlok till 

nya entrén vid kurvan på Idrottsgatan

Ligger busshållplatserna bra i 
förhållande till där man vill ta 
bussen?
• Ja, de ligger bra

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Tågstopp i Gullringen, att kunna ta tåget (5)
• Hastighetssänkning i samhället

På en skala mellan 1-10...

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni bor?
Mycket dåligt (genomsnittsvärde 2)

Hur ser utbudet av kollektivtrafik ut där ni arbetar?
Okej (genomsnittsvärde 4,2)

Hur ser viljan att utnyttja kollektivtrafiken ut?
Okej (genomsnittsvärde 4,3)

86%

14%

Bil Cykel
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Boende och service
Finns det tillräckligt med antal 
bostäder i Gullringen?
Nej! svarar samtliga grupper.

Med motivering:
Mer variation på lägenheter, trygghetsboende 
- Enkla lägenheter för äldre så att dom kan 
flytta från sina hus - Det finns för många 
sommarhus - Äldre personer behöver andra 
alternativ att flytta till - Blandning behövs för att 
locka hit yngre familjer, för att man på ålderns 
höst ska kunna fortsätta bo kvar på orten där 
man känner igen sig samt för att locka hit yngre 
familjer.

Vilken målgrupp är viktigast 
att planera fler bostäder för i 
Gullringen?
1. Familjer
2. Äldre
3. Ungdomar

Hur fungerar servicen i Gullringen?
• Allt kan bli bättre!
• Det finns en viss tillgång
• Skola och barnomsorg är bra, hälsovård 

saknas
• Stort utbud, men saknar äldreomsorg
• Det som finns är bra
• Det minskar, men bra barnomsorg. Stor 

skola, men lågt elevantal. Önskar fler 
elever, fler barnfamiljer som flyttar hit. 
Obefintligt med hälsovård och äldreomsorg

Figuren nedan visar deltagarnas svar på frågan. 
Flera svarsalternativ kunde fyllas i. 

Vilken boendeform bör vara priorite-
rad att planera mer för i Gullringen?

Gällande servicen; finns det något 
som är extra viktigt för Gullringens 
fortsatta utveckling?
• Tågstopp (4)
• Seniorboende och boende för unga
• Kommunikationer
• Att synas för kommunen
• Serviceboende, kollektivtrafik
• Vård och omsordsboende saknas
• Servicepunkt (sjukvård och övriga 

servicetjänster typ någon gång i veckan)
• Att skolan finns kvar

Är det något på temat som ni vill 
lägga till?
• Bygg bostäder för alla. Vi vill inte flytta till 

Vimmerby och deras serviceboende!
• Utbud av aktivitespark, tex utanför 

simhallen
• Får inte försvinna mer saker, då blir det 

en utdöende bygd. Utöka turismen. Färre 
ödehus/sommarhus. Behöver finnas 
tillgänglighet till familjer som vill flytta hit 
permanent.

• Bättre underhåll av vägar, snöröjning, mm
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Fritid och besöksmål
Nämn era favoritplatser i Gullringen med omnejd.

Finns det områden eller platser i 
Gullringen som ni helst undviker? 
Om ja, vilka och varför?
• Nej (4)
• Återvinningsstationen, ofta skräpigt (2)
• Ödehus i utkanten av samhället

Saknar ni några mötesplatser eller 
organiserade aktiviteter i Gullringen? 
Om ja, vilka?
• En samhällsförening, lokal 

föreningssamordnare för alla ortens 
föreningar

• Nej
• Aktivitetspark
• Utegym
• Sporthall
• Uteliv

Är mötesplatserna tillgängliga och 
inkluderande för alla? Utveckla 
gärna svaret.
• Ja (2)
• De är tillgängliga, men inte alltid 

inkluderande (2)
• Både och
• Saknar handikappstoaletter

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Kommunen är duktig på att hantera HBT-

QI-frågor

1. Kvarndammen (5)
2. Stigs konditori (3)
3. Vattenfallet (3)
4. Gullemons IP (3)
5. Simhallen (2)
6. Elljusspåret (2) 
7. Affären
8. Ålhults herrgård
9. Örsåsa äng
10. Smedrundan
11. Vandringsleden
12. Skogen runtomkring
13. Flaka Beach
14. Golfbanan

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Vilken plats i kommunen visar ni helst för besökare eller vänner?

Var brukar ni oftast vistas/röra er på fritiden?

1. Vattenfallet (3)
2. Kvilleken (2)
3. Gullringen
4. Badplatsen/Kvarndammen
5. Fikaloppis
6. Båtmansbacken
7. Backsipporna i Djursdala
8. Simhallen
9. Ålhults herrgård
10. Nationalparken Norra Kvill
11. Flaka
12. Ungstorp (Djursdalarundan)
13. Virums älgpark
14. Söderhult Livet på landet
15. Astrid Lindgrens Värld
16. Ingebo hagar
17. Vimmerby Adventure Park

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.

1. Naturen (5)
2. Stigar och leder (3)
3. Hemma (3)
4. Skomakargrottan
5. Simhallen
6. Fikaloppis

Platser i kursiv stil är inte
utmarkerade på kartan.
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Näringsliv och 
samverkan
Vilken roll har Gullringen som 
arbetsplats?
• Mycket viktig roll (3)
• I Vimmerby kommun har den en stor roll
• Mycket inpendling
• Försvinner jobben så försvinner folket
• BoKlok är den enda stora arbetsplatsen

Vilka kommundelar är viktiga som 
arbetsplatser för Gullringen-bor?
1. Södra Vi
2. Vimmerby
3. Gullringen
4. Frödinge

Utanför kommungränsen, vilken/vilka 
orter är viktiga som arbetsplatser för 
Gullringen-bor?
• Kisa (4)
• Linköping (2)
• Hultsfred (2)
• Rimforsa

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
företagandet i Gullringen?
• Industrimark och lokaler saknas
• Tågstopp
• Lärlingssystem
• Praktikplatser
• Kommunikationer
• Låta de befintliga företagen utvecklas och 

få finns kvar

Vad finns det för 
förbättringsområden för att utveckla 
marknadsföringen av Gullringen?
• Tågstopp
• Fiber
• Välkomstskylt och informationsskylt vid 

34:an
• Vi kan lära av andra

Hur fungerar samverkan mellan 
Vimmerby kommun och andra 
aktörer i Gullringen? Hur kan 
samverkan förbättras?
• Segt, långsamt
• Fungerar dåligt. Tex när det anordnades en 

släpkärra som skulle vara tillgänglig för alla 
så fick den inte ställas upp på parkeringar 
som tillhörde kommunen.

• Samverkan finns, men kan förbättras
• Bättre samverkan mellan kommun och 

föreningslivet
• Kunde vara bättre!
• Fas 3
• Att kommunen tänker lite utanför 

ramen och faktiskt kommunicerar med 
kommuninvånarna som det berör

• Mer enade

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Fler lärlingsplatser på de lokala 

arbetsplatserna
• Snabbare beslut från kommunen
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Hållbar utveckling
Hela Vimmerby kommun ska 
utvecklas hållbart. Vad betyder 
hållbarhet för er (socialt, ekologiskt, 
ekonomiskt)?

• Skatteintäkter, arbetstillfällen, bostäder.
• Långsiktigt tänk
• Tillgång till återvinningsstation, återbruk. 

Tillgång till kommunikationer med tanke på 
miljön. En container för grovsopor (spis, 
möbler etc,) eller vår- och höst-kampanj där 
grovsopor ställs vid tomtgräns för hämtning.

• En sund utveckling på alla punkter
• Alla ska inkluderas oavsett var i kommunen 

man bor och verkar.
• Social och ekonomiskt tillväxt

Hur väl känner ni till Agenda 2030?
• Genomsnittsvärde 3,1 av 10

Vad behövs för att skapa bättre 
förutsättningar för att Gullringen ska 
utvecklas hållbart?
• Föreningsbidrag om vi ska orka hålla på. 

Gå in och stöd de lokala föreningarna som 
ligger på existensminimum.

• Tågstopp, snabbare beslut, sådana här 
möten, återkoppling på beslut

• Att alla slänger sopor på rätt avsatt plats.
• Att Gullringsborna använder det som finns i 

samhället
• Infrastruktur, bevara och satsa, det måste 

få kosta i Gullringen också
• Mera arbetstillfällen, bra skola

Är det något annat på temat som ni 
vill lägga till?
• Boende för äldre
• Dra nytta av turismen i Vimmerby. Boende i 

kransorter, ställplatser
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Parkeringsruta
Under kvällen satt en parkeringsruta uppe. Här 
gavs möjlighet att sätta upp de frågor som inte 
rymdes inom kvällens dialog. På parkeringsru-
tan skrevs fem lappar under kvällen, som redo-
visas nedan:

• Gatlysena ska tändas innan BoKlok börjar 
på morgonen

• Föreningsstöd (kassörer) utbildning/utveck-
ling

• Fler ställplatser, så fler turister hittar till Gull-
ringen och stannar längre i kommunen och 
besöker simhall, handlar i Gullringen mm

• Riskbruk – unga vuxna, mini maria (mottag-
ning för ungdomar med alkohol- och drogre-
laterade frågor)

• Barn och ungdom – (ViNR), barnahus, sluta 
sänk budget gällande skola, stöd

Avslutning
När kvällen började närma sig sitt slut återkall-
ade moderatorn uppmärksamheten för att av-
runda. Tjänstepersoner och politiker tackade för 
det stora engagemanget som deltagarna uppvi-
sat och för att alla tagit sig tiden att delta.

Vi återkopplade kring vad som händer efter 
dialogkvällen, att en sammanställning av allt 
material som inkommit kommer finnas tillgäng-
lig (denna) och att underlaget kommer ligga till 
grund för fortsatta kommunala processer. 
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I samband med dialogkvällen har elever i 
grundskolan i Gullringen genomfört en uppgift. 
Uppgiften syftade till att ta reda på var barnen 
brukar vistas eller röra sig inom orten, platser 
där barnen känner sig otrygga i orten samt 
slutligen hur de tycker att orten ska utvecklas 
och förändras.

Var brukar barnen vara?
• Vi är vid studsmattorna vid 

järnvägsstationen eller vid Handlarn (4), 
eller tittar på vattenfallet, fiket (2), dammen 
(2), Gullevi (2), hemma hos kompisar, 
badplatsen i Flaka, skolgården, scouterna, 
vara med kompisar och cykla runt, spela 
fotboll, hoppa studsmatta

• Vi cyklar, går eller åker sparkcykel, runt 
i centrum, på skolgården, vid Dammen, 
fotbollsplan, utanför Gullringen

• Vi går Idrottsgatan och Storgatan till skolan. 
Vi brukar ta Ringvägen, Idrottsgatan, Stora 
vägen, gångvägen, åka buss, Pechlins väg. 
Till skolan tar vi Ringvägen, Idrottsgatan, 
Storgatan, Kvarngatan.

• Vi går Ådalsgatan till studsmattorna
• Vi går Ringvägen och Idrottsgatan till 

fotbollsträningen. Till fritidsaktiviteter 
brukar vi ta Ringvägen, Idrottsgatan, 
Centrumgatan, skogsvägar, Storgatan. Till 
fritidsaktivitet tar vi Ringvägen

• På vintern är vi i pulkabacken, vid simhallen 
(3) eller golfbanan (3), åker skridskor på 
tennisbanan (3), vänner, Linkaren, skogen

• När det är sommar är vi vid Dammen (2), 
Gullevi (2), skolgården, Handlarn (2), Norra 
Linkaren, Flaka, Gullemon

Var känner sig barnen otrygga?
• Vi är rädda vid vattenfallet (3)
• Tågövergången vid vägen mot Ydrefors, 

övergången över järnvägen till golfbanan 
(2)

• Vi undviker gå över Idrottsgatan vid 
simhallen, trafiken kör så fort (2)

• Vi undviker tågrälsen och järnvägen (2)
• Kraftstation (spökhuset)
• En person som sitter vid Handlarn eller 

Wärdshuset upplevs otäck
• Korsa Storgatan vid olika ställen för den 

tunga trafiken till BoKlok

• Finns bara ett övergångsställe, det är vid 
simhallen

• Vi undviker att gå över Storgatan för 
trafiken kör så fort

• Det är läskigt vid skogsvägen från 
Centrumgatan till Idrottsgatan

• Läskiga övergångsställen eller vägar är 
korsningen vid Simhallen, nedförsbacken 
från Ringvägen till Idrottsgatan, 
övergångsstället vid Ljunggatan, man ser 
inte lastbilar, samt vägen vid skolan

• Vi undviker Ådalsvägen (husen och person 
som bor där)

• Om det är mörkt ute undviker vi 
Ådalsvägen, vattenfallet, skogen runt 
Gullringen, skogen längs med gångvägen 
(Storgatan)

• Vi tycker att skogen är läskig
• När det är mörkt ute undviker vi gult och 

rött hus
• När det är ljust ute undviker vi att vara vid 

skolan, vattenfallet, lyan, Ådalsvägen

Vad vill barnen utveckla?
• Hopptorn vid Dammen (2)
• Vi önskar det fanns en kiosk (2)
• Omklädningsrum vid Dammen
• Rutschkana ner i vattnet vid Dammen
• Utegym och hopptorn vid Flaka
• Övergångsställe vid Storgatan från 

gångvägen till Centrumgatan till Handlarn
• Nya livräddningsbåtar vid Dammen
• Att lekparken vid Trädgårdslund är bättre 

skött
• Övergångsställe vid Storgatan och 

Idrottsgatan
• Önskar både villor och lägenheter
• Göra i ordning Parkvägen
• Vill ha bensinmack
• Vill ha inhägnad fotbollsplan
• Vi tycker inte att pizzerian ska finnas
• Vi tycker det kan byggas fler bostäder vid 

skogen längs med gångbanan, vi vill ha 
villor, samt runt Dammen

• Vi vill att Parkvägen ska försvinna
• Vi vill att fulla män som är vid Dammen ska 

försvinna
• Vi vill ha bättre lekplats
• Basketplan

Bilaga 1. Dialog med elever
Brännebro skola åk X
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Här mår jag som bäst

Plats att vara rädd om

Plats att utveckla

Område att vara rädd om

Område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, dialogkvällen
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Brukar vara här

Otrygg plats/plats att utveckla

Otryggt område/område att utveckla

Infrastruktur att utveckla

TECKENFÖRKLARING

Synpunkter via kartverktyg, elevdialog


