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STORT INTRESSE. Det var många som ville vara med ochmingla och äta gott på utemiljödagen, solen hade återvänt och bidrog till den goda
stämningenochuppslutningen. FOTO: JENNIFER HAJDIC

Studenter frånHDKhadebyggtuppolikaaktivitetsstatio-
ner i lekparkenoch i detta skjul kundemangöra skuggtea-
termedhjälp av ljuset frånenmobiltelefon.

–Det är gottmedkorv, sä-
ger ClaraBorras.

–Det är en jättebra idémedenaktivitetspark, braatt det
är för alla åldrar.Det blir ett lyft för helaBjörkås, säger
IngemarBertilsson, Pontus JohanssonochAnnie Jonsson.

Björkåsborna ser fram
emot sin aktivitetspark
■ Förbo bjöd in allmänheten att tycka till om planerna
Skuggteater, fika i solen
och samtal omdenbli-
vandeaktivitetsparken
var sådant sombesökare
till lördagensutemiljö-
dag iBjörkåskundeägna
sig åt. Förbohadebjudit
inallaboende i området
och intresset var stort.

■ – Det är roligt att de ska
bygga enaktivitetsparkhär,
mina barn är vuxnamen jag
kan gå hit med mitt barn-
barn, sägerMilicaRhedin.
Hon har bott i området i

20 år och besöker dagen

tillsammans med sitt barn-
barnochnågra grannar.
– Jag tycker det här är ett

jättemysigt och fint arran-
gemang med god mat och
fika, sägerMilica.

Föradialog
Utemiljödagen är ett led i
bostadsbolaget Förbos
satsning på att bygga en ny
aktivitetspark vid den nu-
varande stora lekplatsen i
Björkås,Ytterby.
– Tanken med dagen är

att boende i området ska ha
enchansatt föradialogmed
oss och kommamed förslag

till parken och vad den ska
innehålla. Parallellt med
projektet har studenter på
HDK (högskolan för design
och konst) i Göteborg, par-
ken som en fallstudie och
skapar tillsammans med
elever på Ytterbyskolan

idéer för parken. Idag pre-
senterar de några av sina
projekt och besökare kan
prova på aktiviteterna, sä-
ger Katarina Svangård som
är utemiljöansvarig på
Förbo.
En av studenterna har

skapat en skuggteater inne
i ett skjul som några elever
på Ytterbyskolan hjälpt till
att byggaupp.

Skuggteater
– Jag forskar i hur man kan
kombinera lek och tekno-
logi, den här skuggteatern
fungerar med hjälp av lju-

set frånenmobiltelefonoch
sedan kan barnen skapa
egna figurer av papper och
saker de hittar ute eller
skapa skuggor med sina
händer, säger studenten
ClaraBorras frånSpanien.
– Tanken med aktivi-

tetsparken är att den ska
vara ett utflyktsmål och
mötesplats för alla åldrar
samt för boende i hela
kommunen och den kom-
mer byggas nästa år, säger
KatarinaSvangård.
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redaktion@kungalvsposten.se

” Tankenär att
den ska vara

ett utflyktsmål och
mötesplats för alla
åldrar”

KatarinaSvangård

Stor
skillnad i
närhet till
postlåda
Från femmeter till 380
meter. Skillnaderna
kringhur långt landets
invånare i snitt har för
att hämtapost är
stor.Menäven inom
kommunerna, som i
Kungälv, är avstånden
vitt skilda.

■ Invånare och företag i
Sundbyberg får posten le-
vererat till dörren. För
Sorseleborna är det betyd-
ligt längre avstånd som gäl-
ler för att hämta sina brev.
Det visar en siffror från
Post- och telestyrelsen
(PTS) som nyhetsbyrån Si-
ren sammanställt.

– Att det kan vara stora
skillnader mellan kommu-
ner är inget konstigt i sig.
Däremot är det viktigt att
identifiera var de långa av-
stånden finns och om de
successivt tenderar att öka,
säger Anders Hildingsson,
ekonom och analytiker på
PTS, till Nyhetsbyrån Si-
ren.
Mätt i snittavstånd är det

alltså Sundbybergarna som
har närmast med fem me-
ter till postlådan, medan
Sorselebornahar längstoch
får ta sig i snitt 380meter.
Kungälv hamnar i mit-

tenskiktet av landets 290
kommuner och invånar-
na och företagen har i ge-
nomsnitt 73 meter till
postlådan.
En stor anledning till att

snittet är olika beror på hur
stor andel som har lant-
brevbäring. I Kungälv är
den andelen 33 procent och
om man enbart kollar på
den gruppen så växer av-
ståndet till postlådan till i
snitt 179meter.
I Sorsele får demed lant-

brevbäringdock isnitt tasig
737meter.
– Det har alltid funnits

långa avstånd. PTS har hit-
tills gjort bedömningen att
en fastställd maxgräns ris-
kerar att bli normerande,
vilket kan leda till att ett
stort antal mottagare istäl-
let får längre avstånd till sin
låda, istället för att trygga
servicen där avstånden är
riktigt stora.Mendet här är
något som vi kontinuerligt
ser över, säger Anders Hil-
dingsson.
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!
TIPSAOSS
Kännerdu till något som
andrabordekänna till?
Skicka ettmejl till
redaktion@
kungalvsposten.se


