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BAKGRUND
Stenungsunds kommun arbetar med att utreda möjligheterna 
för att bygga fl er bostäder i området Hallerna. Syftet med det 
planprogram man håller på att ta fram är att studera förut-
sättningar för att skapa en tilltalande boendemiljö med nya 
bostäder och integrera detta med befi ntlig bebyggelse och na-
turområden. 

Planprogrammet kommer att fokusera på struktur, volym och 
gestaltningsprinciper samt övergripande samband. Frågan 
som politiken i Stenungsund ställt är om det skulle vara möj-
ligt att Norra Hallerna skulle kunna omfatta ca 500 bostäder 
- inklusive befi ntlig bebyggelse. Förtätning i och av området är 
en förutsättning för att skapa ett bättre underlag för service, 
upprustning av vägar och utbyggnad av vatten- och avlopp.

Hallerna är idag ett område i vilket det fi nns såväl bostäder 
som värdefulla rekreations- och friluftsvärden. Frågan är hur 
dessa relaterar till varandra , framförallt är det viktigt att ta 
reda på vad i denna miljön som är viktigt för förenings- och/
eller rekreativa verksamheter i området. Vad upplevs som 
ovärderligt och unikt – och varför? Vilka är ”smultronställe-
na? Hur används området för rekreation, idrott och fritid? 
Finns det viktiga sociala mötesplatser att måna om? Används 
området olika beroende på vem som brukar det – är det skill-
nad mellan åldrar, socioekonomiska förutsättningar, etnisk 
bakgrund, genus?

UTGÅNGSPUNKT: 
ETT GEMENSAMT KUNSKAPANDE

Ett av Stenungsunds inriktningsmål för 2013 är att demokrati 
och värdegrundsfrågorna ska genomsyra verksamheten. Det-
ta har brutits ner till ett verksamhetsmål för Samhällsbyggnad 
vilket för Planprogrammet för norra Hallerna ska innebär ett 
fokusera på att engagera medborgare i ett tidigt skede i pro-
cessen. Vardaglivskartläggningen är det verktyg som används 
för att efterleva detta politiska mål i det här programarbetet.

VARDAGSLIVSKARTLÄGGNINGEN

Under dialogprocessen har ett 30-tal Hallernabor deltagit i 
ett kartläggningsarbete, som utgått från en frågelista, be-

stående av tre olika teman. Dessa motsvaras av rubrikerna 
i resultatredovisningen nedan. 

Var och en av de svar vi fått in redogörs var för sig och 
följs sedan av en diskussion om vad dessa de inkomna 
synpunkter betyder avseende rekreation, vardagsliv och 
utvecklingsmöjligheter. Till var och en av redovisningarna 
fi nns en understödjande och förklarande karta och i några 
av fallen även fotografi er tagna av de medverkande.  

Efter redovisningen av gruppernas arbete följer ett analy-
serande avsnitt där siginifi kanta slutsatser lyfts fram, hu-
vudsakligen i stora drag. De detaljerade svaren ryms i varje 
grupps redovisning och i dessa fi nns kunskaper som inte 
minst är viktiga i detaljplaneskedet. Här har de mer övergri-
pande idéerna och synpunkterna lyfts fram eftersom upp-
draget är på en programförberedande nivå. 

I redovisningen av resultaten fi nns färgkodade benämning-
ar (till exempel B3). Dessa motsvarar markeringar i de till-
hörande kartorna. Texten, kartorna och bilderna behöver 
läsas tillsammans för att helheten i det grupperna beskri-
ver skall förstås tillräckligt.



Grupp 1
Grupp 1 har fokuserat på området från Klinten och bort 
mot Nösnäs. 

Under kategorin platser (röda markeringar) har gruppen 
framförallt tagit upp miljöerna kring den idag befi ntliga 
motionsslingan. Slingan är en sociala mötesplats; här 
rör sig många i ett större närboendeområde, men an-
vänds också för föreningsliv och skola. Här fi nns utveck-
lingsmöjligeter: slingan bör byggas ut, det passar väl 
med utvecklingen av Sportcentret, men det fi nns också 
annat som skulle kunna kopplas till slingans dragning 
- en utökning av aktiviteter som kan lokaliseras i vissa 
lägen. I samband med det bör hela slingan belysas och 
angöringen till slingan från Nösnäsliden/Hallernavägen 
bör förstärkas (A7-13) 

En viktig kvalité med Hallerna är den ”lantliga känslan”, 
närheten till det mer urbana Stenungsund till trots. ”Na-
turområdena mellan Hallernaleden och järnväg bör un-
derhållas och bidraga till den lantliga miljön och fantastik 
utsikt. Idag tyvärr igenväxt sedan några år. Detta om-
råde skulle kunna användas bättre, här kan det skapas 
utrymme för kolonistugor, småvägar, m.m.” (A14-15). 
(A16) ges som exempel på en stil, dimentioner och färg 
som framtida byggnationer kan ha för att uttrycket skall 
följa ”det lantliga” och småskaliga.

Generellt tycker denna grupp också att tomterna för 
utbyggnad bör vara relativt stora, för att inte skapa en 
bebyggelse som skiljer sig för mycket från hur området 
idag är strukturerat. ”Villatomterna. bör vara minst 800 
kvm”, skriver man. Anledningen till att man valt att bosät-
ta sig i området är den lantliga känslan, med för mycket 
småtomter och för tät bebyggelse riskerar den känslan 
att gå förlorad: ”Bevarar och utveckla området i en rikt-
ning som skapar en attraktiv boendemiljö med en ’här 
vill jag bo’-känsla”. 

Under kategorin stråk (grönt) diskuterar grupp 1 hu-
vudsakligen vägar. Över huvud taget, tycker gruppen, 
att tillfarter/utfarter till och från området behöver ses 
över efersom tillskottet av 400-500 bostäder kommer 

att skapa nya trafi kala förutsättningar En framtida utfart 
mot Stenungsund från Norra Hallerna bör vara en plan-
fri korsning (B2) Ett annat konkret förslag från gruppen 
handlar om att skapa en sammakoppling mellan Uck-
lumsvägen och Hallernaleden (B3) Fortsättningsvis 
skriver man att ”den skarpa kurvan på Hallernaleden i 
backen parallellt med järnvägen är farlig. Bil som mö-
ter buss blir kritiskt. Vinterväglag i backe i kombination 
med den skarpa kurvan resulterar i högrisk” (B4) Den 
pitoreska och lantliga Hallernavägen bör bevaras i sitt 
nuvarande skick, och trafi kalt kan man lösa detta genom 
att skapa matningsvägar ner från denna till Hallernale-
den, är gruppens förslag. Vid sidan av biltrafi k, är också 
Nösnäsliden populärt som promenadstråk, men en fråga 
som ställs är vem som sköter och ansvarar för den del 
av densamma som tar vid efter att vägföreningens an-
svar upphör (strax innan backen) (B7). 

Med tanke på omfattningen i förlaget (400-500 bostä-
der) menar gruppen att det måste fi nnas en plan för att 
bygga ut servicen i området. En ICA-butik eller motsva-
rande, med bankomat, postutlämning osv samt att det 
skapas allmänna lekplatser och mötesplatser inne- och 
utomhus är viktigt. Även förbättringar av tillfartsvägar, 
utvecklade g/c-banor och belysning till viktiga hållplatser 
behövs (C26 + A28) 
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Grupp 3

Grupp 3, boende bestod av sju par i 35-50 årsåldern och 
ett i 70 årsåldern. Dessa är bosatta huvudsakligen kring 
delområdet Fridhem och mot Torp Efter det inledande 
mötet på Nösnässkolan genomfördes en brainstormin-
gövning under en dryg timma i en kylig vägkorsning i 
området.Samtalet sammanställdes av gruppledaren, vil-
ket blev till ett utskick till gruppen. Detta kommenterades 
och med olika tillägg skickades det tillbaka till gruppleda-
re via mail. Den slutliga sammanställning gjordes sedan 
av gruppledaren.

Platser (rött): ”Berget med sin lilla ljunghed utgör ett litet 
stycke typisk Bohuslänsk natur som till del bör kunna 
bevaras som rekreationsområde, även med förtätning 
inom området. I det närliggande skogsområdet fi nns 
dessutom en del svamp och bär” (A1) 

Stråk (grönt): Gruppen anser att trafi ken från Haller-
naleden bör ledas in via Kobergsvägen (den avhugg-
na gatan), istället för från Håldalen (B1). De vill inte att 
det skall bli genomfartstrafi k i området, utan att man bör 
bäst mata in från Hallernaleden på fl era ställen där det 
behövs och passar in.

(B2) Den grusbelagda vägen som går igenom området 
i väst-östlig riktning (igenom hästhagar osv) är viktig att 
bevara, det är en grusad promenadväg för boende och 
”besökare”. Här är närheten till naturen påtaglig, den 
slingriga vägen, att man kan ta sig runt till fots är viktigt. 
Väldigt många använder denna väg med begränsad bil-
trafi k och dess omgivning som motions-slinga.

De två gamla ädelgranarna som utgör porten till områ-
det ”skogen” som i norr gränsar till Håldalen beskrivs 
som ett landmärke i området (B3). Det refereras ofta till 
dessa då man ger vägbeskrivningar till besökande och 
bekanta. Stigen ner mot Håldalen (B4) är en genväg för 
att nå Ucklumsvägen med tätare lokaltrafi k med mera. 
Stigarna ner mot elljusspåret (B5) är den givna genvä-
gen för att nå Nösnässkolan och Sundahallen, menar 
gruppen: ”Inte en chans att nån vill gå runt”.

(B6) Stigen bakom Högenorum 1:20 skapar en slinga 
för kortare promenader, rastning av hundar, osv och  ett 
antal bergknallar utgör grundstrukturen i området (B7). 
Gruppen tycker det viktigt att bevara skogsområden och 
bergknallar infl ätat i bebyggelsen och området rymmer 
en hel del gamla stengärdesgårdar som adderar till om-
rådets lantliga karaktär (B8). 

(B9): Området genomlöps även av en hel del diken och 
bäckar som ytterigare bidrar till den lantliga karaktären. 
Några av dessa bör kunna bibehållas öppna och korsas 
och man föreslår att dessa överbryggas av stiltypiska 
gångbroar (inte betong) där det behövs. Ett fl ertal sling-
or för promenad och motion har skapats i och med att 
Hallernaleden byggdes, till exeplem via gångvägen vid 
Hallerna villaväg.

Under temat utveckling (blått) har gruppen en rad för-
slag. Vid markeringen (C1) tycker man att det är lämpligt 
med en stor och rejäl lekplats, gärna integrerad i natu-
ren. ”Möjligen kunde området vid den gamla ”skottval-
len” (målområdet för en skjutbana från 1920-30) passa 
för ändamålet”, skriver gruppen. 

Det är fröstås viktigt att skola och förskola hänger med 
i utbyggnaden, eftersom området suger åt sig barnfa-
miljer. Lämplig placering har gruppen hittat i (C2). Det 
Säkra gång och cykelväg till nya Hallernaskolan behövs 
”från ’överallt’ inom området. Samma gäller för Tallback-
ens förskola, den måste gå att nå på ett säkert sätt från 
alla områdena även norr om Hallerna-leden”. Gruppen 
pratar om hur tunnlar troligen behövs på strategiska 
ställen då Hallernaleden ibland känns som en ”street 
race bana”.

Det borde också, menar grupp 3, fi nnas underlag för en 
servicebutik, mini-livs eller liknande borde det efter en 
sån här förtätning, liksom gemensamhetslokaler, av oli-
ka slag (C3, C4). Gruppen refererar här till en tidigare 
studie av Chalmersstudenter, i vilken detta diskuterats 
och exemplifi erats. 

Gruppen medsände sedan ytterligare uppgifter under 

en egenpåhittad rubrik ”övrigt”. Det handlar om lite mer 
övergripande synpunkter och tankar som man vill skicka 
med kommunen för processen. Det som pekar mot nå-
got mer konkret är markerat med svart i kartan här intill. 

Gruppen skriver att den karaktäristiska ”Hallerna-stilen” 
i området handlar om krokiga vägar och oregelbundna 
tomter integrerade mellan bergknallar, små skogsområ-
den och hästhagar. Detsamma gäller husens stil. Det är 
en blandning av bohuslänskt med sadeltak och träpanel, 
mestdels stående (D1). ”Kan man vid förtätning genom 
smart utnyttjande av skogsområden och bergknallar 
som avdelare lyckas hålla kvar känslan av att vara ’på 
landet’ trots att man befi nner sig i centrala bostadsområ-
den?” är en fråga som ställs. 

Lösningen borde vara att förtäta befi ntlig bebyggel-
se med liknande, alltså villor i liknande stil som gamla 
bebyggelsen och med lite större tomter än vad som är 
vanligt idag. ”Identiska-enhetshus-områden” tror man 
inte på, infl ätat i befi ntlig bebyggelse. Bättre att isåfall 
såna områden ”hålla sig för sig själv” i områden som är 
glest eller inte alls bebyggda idag (D2). (D3) Det mås-
te gå att reglera i program och detaljplaner så att man 
kan undvika den typ av pytt-i-panna-stil som det blev 
på Hallerna villaväg. Gruppen förordar att man i kom-
munens skogsområde och utefter Hallernaleden borde 
kunna inrymma en hel del bebyggelse, till exempel tätt 
liggande fl erbostadshus. Man undestryker fl era gånger 
i detta avsnitt att det är viktigt ändå att höjden hålls ner 
för att inte bryta strukturen och stilen i hela området.Det 
innebär till exempel att högre bebyggelse inte på något 
sätt passar in i områdets stil; det ”skulle fullständigt bryta 
sönder känslan av att vara på landet med bergknallar, 
små skogsområden, mindre och större områden med 
låg bebyggelse som följer landskapet.” 

Det fi nns möjligheter att koncentreras fl erbostadshus till 
de mer isolerade och obebyggda områdena (D5) skriver 
gruppen och förtydligar att även om man bygger med 
en högre exploatering i form av fl erbostadshus så bör 
dessa hålla sig till den övergripande utformningen i om-
rådet. Men, skriver man, ”det måste gå att slippa hög-



Skola med 
säkra gc-vägar

Förskola med 
säkra gc-vägar

Naturlek

A1

B1
B2

B4

B6

B3

B7

B7

B7

B7

B9

B9

B10

B10

C1

C2

C2

B5

VKL grupp 3VKL grupp 3

hus!”

Samma tematik ryms i nästa kommentar (D6), som 
handlar om att känslan av ”byväg” förbi Hallerna 138 
är en bevarandvärd kvalitet med hus på ömse sidor, 
men det fi nns här också utrymmen för en viss förtät-
ning - om det görs på rätt sätt. Hallerna används som 
strövområde/rekreationsområde av boende i området 
och angränsande områden och det fi nns, skriver man, 
t.o.m långväga besökare som tar bilen, parkerar i ena 
änden och promenerar/motionerar i området (D7).

”Vi  har valt att bo här just för att det är fi n natur med en 
blandning av skog, sänkor och bergknallar. Förstör inte 
detta genom att spränga sönder och få fula sår som 
aldrig försvinner. Bygg MED naturen, inte mot den!” 
(D8)



Grupp 2 och 4 
Båda dessa grupper inkom med kortare svar via mail. 

Grupp 2

”Hela idén med det här är nog bra, men inte i det här om-
rådet. Området har för mycket och för utspridd bebyg-
gelse för att man skall få ihop något som alla är nöjda 
med. Vågar lova att det kommer stötas på patrull med en 
etablering av större skala här uppe. Därför väldigt viktigt 
att tänka på bygga i mindre skala likt tidigare plan med 
”Bullerbyn” känsla. Viktigt är även att vatten och avlopp 
kommer på plats så fort som möjligt. Som det är idag 
läcker dom fl esta avloppsbäddarna ganska rejält. 

Mina grannar är inte så förtjusta i det här över huvud ta-
get, så får ingen vidare hjälp därifrån. Vi har tagit del och 
läst igenom vad gruppen med Håkan Bäckman (grupp 
3) har skrivit. Där håller vi med till stor del. Så utöka gär-
na deras tankar och skrivelser med oss”.

Grupp 4: 

”Från Håldalen har vi bara en synpunkt och det är att vi 
vill att stigen som förbinder håldalen med hallerna fi nns 
kvar. Den går alldeles utanför tomtgränsen håldalen 103 
och följer en bäck.”





Grupp 5

Grupp 5 har omfattat sju personer, fyra kvinnor och tre 
män. Gruppen har huvudsakligen sina bostäder kring 
Klinten, i närheten av Nösnäs. 

För temat platser (röda markeringar) har gruppen mar-
kerat två viktiga sådana. (A1) ”Gamla Hallerna vägen” 
grusvägen är den plats där det gamla och genuina fi nns 
men ändock nära till allt det nya.” (A2) ”Är en skog som 
nyttjas av många barn, från områden runt omkring. Det 
är en skog med många bra klätterträd, den är härlig då 
det fi nns lite kupering och är fri från massa sly”. Vid si-
dan av dessa precisa markeringar beskriver gruppen 
Hallerna som ett område där många promenerar och att 
det är intressant att göra det i en bevarad miljö. Denna 
miljö vill gruppen att man vårdar och bevarar. 

Under temarubriken strukturer/orienterbarhet (gröna 
markeringar) nämns gården ”Höjden”, eller ”Inga på Hal-
lerna” (se bilder) som den kallas i folkmun som en sigini-
fi kant punkt i området. ”Alla som växt upp i Stenungsund 
vet vad man pratar om när man pratar om ’Inga på Hal-
lerna’” skriver gruppen. Det är gårdens lantlighet som är 
det stora värdet: djur som betar ramar in miljön i ett väl 
använt motionsspår (elljusspåret). Här rör sig joggare, 
orienterare och skolor som har friluftsdagar. Vad gäller 
strukturer anser gruppen också att vägen markerad mel-
lan (B1) fram till markering (B2) (fram till vägen mellan 
gamla Hallernaleden och vägen mot Timmermansvä-
gen) är ett bevarandevärt stråk.

För temat utveckling (blå markeringar) diskuterar grup-
pen att det är viktigt att fortsätta utveckla Stenungsund, 
att fl er bostäder byggs i form av lägenheter är oerhört 
viktigt för att människor ska kunna stanna kvar och bo-
sätta sig här, fl ytta hemifrån och kanske bilda familj. Det 
är också viktigt att strukturen från början är satt med för-
skolor och skolor mm. ”Kommunen pratar om 400-500 
bostäder, vi ser detta i form av bl.a. lägenheter, fl erfa-
miljs hus i olika former, samt förskola. Vi har markerat 
området med blå penna och med ett (C) Vi anser att här 
kan man få all trafi k från Ucklumsvägen och in till nytt 

område, samt VA mm.” Gruppen vill  undvika att den 
genuina miljö som fi nns och närheten till skog och mark 
samt tystnaden som fi nns på Hallerna förstörs. Den del 
som markerats beskrivs som sluttande, med kuperan-
de mark som idag sällan nyttjas. Här behöver heller inte 
många privata aktörer bli inblandade av t ex vägar som 
ska korsas över privata marker/bostäder mm.

Gruppen hittar dock platser där det kan vara mer möjligt 
att utveckla marken för bostäder, platser ”där man kan 
bygga några fristående villor, men detta påverkas ytterst 
lite på vägar och närliggande miljö”. Området är marke-
rat med (C1-5). Gruppen understryker hur viktigt det är 
att fi nns en struktur på dessa bostäder utifrån den miljön 
som idag fi nns och att nytillskotten harmonierar med den 
lantliga miljö som idag präglar Hallerna.
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Grupp 6
Grupp 6, nära delen Fridhem skickade in följande mail 
som redovisning: 

”Vi bor på Timmermansvägen 3 vilket gränsar till områ-
det som ska bebyggas. Tyvärr har vi inte fått med våra 
grannar på detta men vill ändå passa på att uttrycka det 
vi vill säga.Efter att ha pratat med många andra boen-
de i Stenungsund har det framkommit att väldigt många 
människor använder den gamla grusvägen som går ifrån 
kyrkan och till hallernaleden väldigt fl itigt.  Vi använder 
den själva ofta/dagligen och möter då många vuxna och 
barnfamiljer. 

Den används fl itigt för rekreation, motion och promena-
der. Grus är skönt att gå på och omgivningarna är gamla 
och det känns som att man förfl yttas 100 år bakåt i tiden 
vilket ger en känsla av lugn och ro i det annars stressiga 
samhället.

Vi vädjar därför till er att låta denna grusväg fi nnas kvar i 
orört skick för att påminna oss (och alla andra Stenung-
sundsbor) om hur det såg ut i samhället för länge sedan 
och för att fortsätta ge oss en plats att återhämta oss och 
hämta energi





ANALYS & DISKUSSION

I detta avsnitt skall resultatet av det arbete som lagts ner 
av de som medverkat i Vardagslivskartläggningen disku-
teras. Inledningsvis sammanfattas synpunkterna under 
samma tre tematiska rubriker som vi bett medborgarna 
att förhålla sig till. Därefter följer ett antal slutsatser som 
stöd för det fortsatta arbetet att prioritera delar av Norra 
Hallerna som mer lämpliga för utbyggnad och utveckling 
- ur medborgarnas perspektiv. 

Sist i denna del fi nns en lista som dels rymmer de mest 
utmärkande poängerna medborgarna gjort och dels en 
del aspekter som tagits upp som inte har med planarbe-
tet att göra rent konkret, men som ankommer på kom-
munen att ta hand om och reagera på - det kan vara en 
annan del av kommunen som behöver få del av saker 
som påpekas, till exempel. 

Generellt sett är de inskickade synpunkterna av en kon-
struktiv karaktär: här fi nns en förståelse för att Norra 
Hallerna behöver förtätas. ”NIMBY”-uttrycken är få, men 
vissa aspekter och delmiljöer utgör viktiga delar av en 
områdesidentitet som bör skyddas.  

Under temat platser är det tydligt att motionsslingan som 
angränsar till området har en viktig funktion för rekrea-
tion och möten. ”Det bohusländska” syns i vissa delar 
- det kuperade landskapet - vilket är en kvalitet som bör 
skyddas för att bibehålla intrycket av en lantlig skogs-
klädd kuperad miljö kring stora gårdar. 

För temat stråk pekas Hallernavägen (grusvägen) ut 
som ett kulturbärande element, på samma sätt som 
tomtstrukturen är det. I dessa ryms områdets lantliga 
karaktäristika, vilket framhålls som avgörande för om-
rådets karaktär. Det fi nns också stigar som och vägar 
som skulle kunna kopplas ihop med varandra för att dels 
skapa en högre tillgänglighet till rekreativa stråk (mo-
tionsslingan), dels för att skapa ett jämnare trafi kfl öde 

relaterat de planer som kommunen har. De grupper som 
lämnat in ett mer genomgripande svar har många viktiga 
detaljkunskaper kring små vattendrag, stigar och osäkra 
skolvägar m.m. Dessa kunskaper är inte minst värdeful-
la i den kommande detaljplaneringen. 

Gården ”Höjden” står som modell för hur en av grup-
perna resonerar kring bevarande av områdets kararktär. 
Gården har ett högt symbolvärde i Hallerna. Just områ-
det kring och norr om Hallernavägen är uppenbart pro-
jektets mer känsliga del, här fi nns stora risker att skapa 
en apart struktur som dåligt hänger ihop med Hallernas 
karaktäristik.   

Under temat utveckling är det fokus på områdets mer 
södra delar. Kring Hallernaleden fi nns en större poten-
tial för en tätare bebyggelse. Utvecklingspotentialen i 
området som diskuteras handlar annars om utbud - att 
det genom det tänkta bostadstillskottet skapas behov av 
utökad handel och social service som förskola och all-
mäna lekplatser, men även gatubelysning och g/c-vägar.

Punktvis sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan följande punkter ställas upp 
som de viktigaste att tänka på för det fortsatta planarbe-
tet i/av Norra Hallerna:

• Nytillskotten i framförallt delen kring och norr om Hal-
lernavägen bör ha en ”lantlig känsla”

• Den karaktär av krokiga vägar och kuperad terräng bör 
även fortsättningsvis karaktärisera området  

• Grusvägen (Hallernavägen) bör fortsättningsvis ha 
samma karaktär och kapacitet

• Tillfarter till/från området måste ses över

• Servicen i områden måste byggas ut i takt med nya 
bostäder planeras

• Även om fl era har förståelse för de behov som fi nns i/

för kommunen så uttrycker föra att det är sannolikt att 
det kommer att uppstå konfl iktpunkter under vägen. ”Det 
lantliga” är en knäckfråga att lösa: hur gör man för att 
skapa nytillskott i ett område med en tydligt lantlig ka-
raktär?  

Punktlista - ”enkelt avhjälpt”

• Upprusta eljuset och ljussätt hela motionsslingan i om-
rådet redan nu - slingan används fl itigt med är inte trygg 
i de mörka partierna. 

• Anslut stigar till elljusområdet för att öka tillgänglighe-
ten till den och undersök möjligheterna att skapa aktivi-
tetsytor i olika punkter i anslutning till den. 


