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Kort inledning 
Ett dialogbaserat planprogram
Uppdraget att ta fram ett dialogbaserat plan-
program syftar till att öka Skäggetorps sociala 
integration genom utveckling av bebyggelse och 
gemensamma ytor som torg, parker, gator etc. 

Målet är att den nya strukturen ska länka 
stadsdelen Skäggetorp närmare omgivande 
stadsdelar och ge möjlighet till integration inom 
stadsdelen. 

Målet är också att arbetet med programmet 
ska ske dialogbaserat genom god kontakt med 
medborgare och verksamma samt berörda kom-
munala förvaltningar. 

Dialogens sammanfattning är ett viktigt under-
lag till planprogrammet för Skäggetorp.

Dialogbaserat planprogram - processpil
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Upplägg dialog
Dialogen genomfördes i tre steg: 
1. Djupintervjuer
2. Fokusgrupper
3. Stordialog

Som komplement gjordes även en enkät-
undersökning på facebook/instagram under 
sommaren 2016.

Det här dokumentet är en kort sammanfattning 
av hela dialogprocessen, vad som kommit fram i 
de olika stegen, hur kunskapsbanken byggts på 
och hur idéerna har utvecklats.

För den som vill läsa mer finns dialogens olika 
steg dokumenterade i bildprotokoll mer utför-
liga sammanfattningar.

WEB-ENKÄT
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Djupintervjuer
Som inledning av dialogen genomfördes in-
tervjuer med nyckelpersoner som var och en, 
med olika perspektiv besitter stor kunskap om 
stadsdelen. De gav oss inblick i hur stadsdelen 
fungerar, dess svagheter och styrkor etc, och 
lotsade oss fram till personer som var lämpliga 
att bjuda in till olika fokusgrupper. Djupin-
tervjuerna genomfördes vid två tillfällen, varje 
intervju varade ca 1 timme.

26-27 november 2015
Från Linköpings kommun: 
Lars Rehnberg, utbildningsdirektör
Susanne Sterneling, stadsdelssamordnare
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör
Stina Bond, sakkunnig ungdom
Mona-Lisa Malvin, förskolelärare 
Johan Edvardsson, säkerhetschef
Övriga:
Håkan Stenbäck, polis

15-16 februari 2016
Från Linköpings kommun: 
Margareta Johansson, Samordnare, Vårt 
Nygård, Råd och Stöd
Viktoria Wisén, ungdomssamordnare
Kajsa Andersson, rektor Skäggetorpsskolan 
Björn Tjus, landskapsarkitekt (också boende i 
Skäggetorp)
Övriga:
Peter Särud, Kommersiell förvaltare, Willhem
Samad Tiemori, förvaltare Stångåstaden
Ibrahim Kasim, föreningen Religion och 
Kulturhus

Intervjuerna spelades in och har sammanfat-
tats i sin helhet och som kortversion med citat 
och i en swot-sammaställning med stadsdelens 
styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter. 
Nedan redovisas de frågor/teman som var 
återkommande med en symbolisk illustration 
och med citat från intervjuerna.

Sammanfattning av frågor/ teman som var återkommande och citat från intervjuerna:

“Människorna här är mer utomhus och mer öppna, de ler och 
säger hej, hej! Det är energigivande att vara här!”

“Om man bor i Skäggetorp kan kan tillbringa hela sin livstid här 
och om man bor i Linköping kan undvika att åka hit under hela 
sin livstid.”

“Det största hotet är utanförskapet. Det skapas av att man 
inte går klart skolan, att man inte har något jobb, att man 
inte räknas med och är viktig.” 

“Barriären mellan Tornby och Skäggetorp är avgörande. 
En ny vägkoppling rakt över skulle påverka jättemycket!” 
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“Man måste bryta enklavstrukturen, effekten av mjuka insatser 
kommer annars hela tiden stångas mot den fysiska strukturen.” 

“Jag gick vilse när jag skulle hämta barnen på andra sidan 
Skäggetorp…och jag har ändå bott här i många år!”

“Det behövs nya bostäder, Valla-staden steg 2! 
Ta med det bästa därifrån.”

Vore fint med mer variation som t.ex. i Lambohov.” 

“Centrum är en mötesplats för många, besöksfrekvenskurvan i köp-
centrum går normalt upp efter kl 16, i Skäggetorp är den hög redan 
mellan 11-18.” 

“Centrum är som en enda stor stopp-plats. Inte välkomnande. 
Önskar att man bygger bort den känslan.” 

“Ta tillvara och samla kommunala verksamheter och ideella 
verksamheter, då blir det en väldig kraft.”

“Det är mycket mer levande här än i någon annan stadsdel i 
Linköping. Det rör sig mycket människor över hela dygnet här, det 
måste man vara medveten om när man skapar en ny stadsmiljö.”

“Man behöver erbjuda något som inte finns i övriga stadsdelar.” 

“Vid Vinterljus såg linköpingborna rädda ut när de kom 
men jag tror inte att de var rädda när de gick.” 

ATTRAKTION/ 
MÅLPUNKTER
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Som steg två i dialogen genomfördes en se-
rie workshopar med olika grupper av boende 
och verksamma i Skäggetorp. Det var totalt 13 
fokusgrupper inklusive en utifrångrupp. Vi träf-
fade de olika grupperna i april. Den sista grup-
pen, den med ett utifrånperspektiv, träffade vi 
den 16 maj. 

5-6 april 2016, workshop med 6 fokusgrupper: 
pensionärer, studenter, somalisk, skolung-
domar tjejer, skolungdomar killar, arabisk. 

14-15 april 2016, workshop med 6 fokusgrup-
per: unga tjejer (16+), unga killar (16+), romsk, 
svensk, näringsliv, fastighetsägare. 

Det var ca 10 deltagare i varje fokusgrupp vilka 
delades in för gruppdiskussion kring två bord. 

Fokusgrupper
Hur vill ni utveckla Skäggetorp?  
Workshoparna inleddes med en kort introduk-
tion och ett inspirationsbildspel. Varje grupp 
fick sedan ett ortofoto och en låda med enkla 
modellmaterial. Grupperna använde ortofo-
tot som spelplan och materialet i lådorna som 
stöd för diskussionen och för att testa olika 
idéer. Som avslutning redovisade grupperna för 
varandra och arbetet har dokumenterats och 
sammanfattats i bildprotokoll.

Grupperna utgick från tre huvudfrågor:
Hur kan vi på bästa sätt
- öppna upp stadsdelen?
- skapa mötesplatser?
- utveckla nya bostadsmiljöer ?

På följande sidor har samtliga fokusgruppers 
diskussioner sammanfattats under tre rubriker; 
rörelsestråk, mötesplatser och bebyggelse.

Bilder från workshop med fokusgrupper. Här är det skolungdomar, tjejer respektive killar. 
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Rörelsestråk 
Sammanfattning alla fokusgrupper

De flesta grupper pratade om önskan att utveckla 
stadsdelens kontakt med centrala Linköping och 
Tornby.

Flera ville ha en tydligare entré från Bergsvägen, några 
menade att det borde vara en rak anslutning från Tornby-
vägen in  till centrum.

Många grupper tyckte att det behövdes bättre rörelsestråk 
genom stadsdelen. Några menade att det behövdes några 
tydliga huvudstråk för att göra det lättare att hitta i 
stadsdelen. Andra betonade att gång- och cykelvägarna 
borde ha bättre kvalitet, jämnare asfalt och belysning. 

De huvudsakliga rörelsestråken som diskuterades var 
längs parken i nordsydlig riktning, samt i Grenadjärgatans 
förlängning, över torget vid centrum och vidare norrut mot 
Ullevi koloniområde. I västöstlig riktning diskuterades 

Fogdegatans förlängning mot Skattegården och Stiglötsga-
tans förlängning mot centrum. 

Några grupper tyckte att det behövdes lågfartsgator 
genom stadsdelen för att nå aktiviteter, t.ex. till kyrkan och 
det nya allaktivitetshuset. 

En del grupper nämnde diagonala gångstråk som delvis 
fanns och som behövde utvecklas, t.ex. mellan Fogdegatan 
och centrum och mellan Skattegården och Tornby.

Flera grupper berättade om hur de använde sig av 
Nygårdsvägen som promenad- och motionsslinga.

Någon grupp ville ha bättre kontakt med Rydskogen 
genom en ny direkt passage under järnvägen.
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Mötesplatser 
Sammanfattning alla fokusgrupper

De flesta tycker det är en kvalitet med den inre 
parken men att den behöver utvecklas.

Aktivitetsplanen är populär framför allt bland unga killar.
Lekplatsen med grillplatsen vid kyrkan tycker många om.
Ekdungen i sydväst är också omtyckt av många. Ullevi ko-
loniområde nämnde också flera som en mötesplats, både 
äldre och ungdomar. 

Några grupper tyckte att det behövdes en ny fotbolls-
plan och/eller att planen får konstgräs. Andra menade 
att parken bör utvecklas med fler träd och blommor. Några 
ville ha fler odlingsmötesplatser, inne i parken och/eller i 
anslutning till Ullevi koloniområde. 

Många grupper framförde att det behövs mer belysning 
längs rörelsestråken och gång- och cykeltunnlar. 

Många ville ha fler och gärna lite annorlunda sittplatser. 
Fler grillplatser önskades också, men även konst och 
skulpturer längs parkstråken.

Många sa att ytorna kring centrum är otrygga. Flera 
menade att det därför behövs nya mötesplaster utom-
hus för unga och gamla; torg, torghandel, planteringar, 
parkytor. Gör om delar av parkeringen.

Flera grupper ville ha mer inslag av vatten i stadsde-
len. Dra in vattnet från bäcken i väster och gör dammar 
längs vattenstråket. Gärna också vatten på torget framför 
centrum.

Flera grupper nämnde behovet av utomhusbad. De ville 
att Glyttingabadet skulle öppna igen, några ville ha ett nytt 
bad i stadsdelen.

Några grupper ville utveckla Rydskogen, med mer 
belysning och utgym i delen närmast Skäggetorp.

Några grupper tyckte att ytan i sydost mot Bergsvägen 
skulle förbli grön och användas för lek, idrott och 
evenemang.

gröna platser/ torg/ parker

målpunkter (de viktigaste)

vattenstråk

damm/ fontän

belysning 
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Bebyggelse/ bostadsmiljöer
Sammanfattning alla fokusgrupper

Många tyckte att man kan bygga ihop stadsdelen med 
Tornby. Verksamheter, kontor, bostäder (flera grupper).

Några grupper ville annonsera Skäggetorp mot Bergs-
vägen med en speciell byggnad; vacker/annorlunda/hög.

Många ville utveckla området kring centrum. Ersätt 
parkering med bebyggelse, bostäder, små lokaler, 
handel. Ev idrott/bad. Några grupper sa mindre be-
byggelse, andra sa mer.

Några grupper ville bygga om centrum, göra det 
öppnare, bygga på det etc. En grupp tyckte man skulle riva 
centrum och bygga nya mindre byggnader.

Flera grupper sa att man nog kunde komplettera med 
lite bostäder inne i stadsdelens olika delar, t.ex. 
ersätta parkeringsytor och parkeringsgarage som inte 
används. Någon grupp tyckte det var trångt och tyckte inte 
man skulle bygga mer.

Flera sa att man kan bygga bostäder på ytor mot 
järnvägen i söder. Framförallt kring entrén vid Gre-
nadjärgatan. En del var osäkra på om det gick. Några 
grupper tyckte man skulle bygga en större byggnad, t ex en 
idrottshall, på grönytan mot Bergsvägen. Andra menade 
att den ytan skulle förbli obebyggd.

Några grupper föreslog nya hus på några ställen kring den 
inre parken, på t.ex. ytan norr om aktivitetsparken samt 
väster om Skäggetorpsskolan.

Många grupper föreslog ny bebyggelse, t.e.x villor och 
radhus i ytterkanten mot Nygårdsvägen. Då åker 
man in i Skäggetorp och inte bara runt stadsdelen. Med 
hus på åkern utanför Skäggetorp bäddas stadsdelen in i 
Linköping.

Några tyckte man kunde komplettera med lite småhus/
kolonier kring befintligt koloniområde.

Många ville ha mer färg och variation på bebyggelsen.



TYCK TILL!

VAD ÄR BRA?

VAD ÄR DÅLIGT?

!
VAD ÄR VIKTIGAST?

Skiss 3. Fokus - bygga ihop söderut. Det här alternativet 
visar en utveckling av Skäggetorp där stadsdelen tydligt
byggs ihop med Linköping åt söder och öster.

Skiss 1. Fokus - utveckla inifrån och ut. Det här alterna-
tivet visar en av Skäggetorp där stadsdelen utvecklas in
ifrån och ut, i strategiska utbyggnadspunkter med tydliga 
rörelsestråk emellan.

Skiss 2. Fokus - utveckla inifrån och ut. Det här alterna-
tivet visar en utveckling av Skäggetorp där ny bebyggelse 
och mötesplatser i yttre kanterna bäddar in stadsdelen.
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Stordialog
Stordialogen genomfördes med Öppet hus i 
Skäggetorps centrum och två kvällsworkshopar 
i Skäggetorpsskolan.

Öppet hus
Till Öppet hus var alla välkomna att få informa-
tion om pågående planarbete och tycka till om 
de tre skissalternativen. Lokalen var öppen tre 
dagar, 31 maj - 2 juni, det kom ca 50 personer 
per dag. En del av besökarna var tidigare delta-
gare i fokusgrupperna men de flesta var spont-
ant intresserade skäggetorpsbor. Det var en bra 
blandning på besökarna, både unga och gamla 
och en jämn fördelning på kvinnor och män. 

Diskussionerna med besökarna och deras kom-
mentarer till de tre skisserna dokumenterades 
med post it-pratbubblor och har sammafattats i 
bildprotokoll.

Tre alternativa skisser
Idéer som kommit fram i dialog med fokusgrup-
perna bearbetades i mellantiden till tre skiss-
förslag. De tre alternativa skisserna var 
utgångspunkt för stordialogen. Besökarna i 
Öppet hus och deltagarna i kvällsworkshoparna 
fick tycka till om de olika alternativen.
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Workshopar
Utöver dialog i Öppet hus genomfördes två 
kvällsworkshopar i Skäggetorpsskolan.

Till workshopen den 1 juni kom ca 80 personer 
och den 2 juni kom ca 45 personer. Tjänstemän 
och politiker utgjorde en fjärdedel den 1 juni 
och en tredjedel den 2 juni, övriga var boende 
och verksamma i Skäggetorp. Det var en ganska 
jämn könsfördelning på deltagarna men viss 
avsaknad av yngre personer.  

De tre alternativa skisserna för framtida 

Bilder från stordialogen, överst från Öppet hus i Skäggetorps centrum och nederst från grupp-
diskussion vid en av kvällsworkshoparna i Skäggetorpsskolan.

Skäggetorp presenterades, därefter genom-
fördes gruppdiskussion kring alternativen. Det 
handlade inte om att välja ett förslag utan kom-
mentera de tre alternativen och ev. klippa ihop 
till ett eget förslag. Frågor som stöd för grupp-
diskussionen: Vad är bra och dåligt i de olika 
alternativen? Hur vill ni prioritera - vad kan ske 
på kort sikt, vad kan ske senare och vad kan ske 
på lång sikt?

Som avslutning redovisade grupperna för var-
andra och arbetet har dokumenterats och sam-
manfattats i bildprotokoll. 
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Enkät
Som komplement till dialogen marknadsfördes 
även arbetet med planprogrammet på sociala 
medier. Syftet var både att informera och få 
in synpunkter genom en enkätundersökning. 
Annonserna riktades särskilt till 13-24 åringar 
boendes +2km från Skäggetorp centrum.  An-
nonsen fanns uppe på Linköpings kommuns 
facebook- och instagramsidor under perioden 
30/6-11/7. Bilden nedan sammanfattar svars-

1. Hur vill du utveckla Skäggetorp? (148 svar)
Fullständigt -  78,4%  Partiellt - 21,6%

2. Ska bussen gå igenom istället för utanför 
Skäggetorp? (145 svar)

Ja - 44,1%

Vet ej - 11,7%

Nej - 44,1%

3. Behövs det fler bostäder i Skäggetorp? (144 
svar)

Ja - 58,3%

Vet ej - 16,7%

Nej - 25,0%

2016-06-11

annonsrapportskäggetorp

LINKÖPINGS KOMMUN

annonsrapport skäggetorp
Sammanfattning
Facebooksida  Linköpings kommun

Period  30/6 - 11/7

Målsättning  Driva trafik till Canvassida och frågeformulär 

Målgrupper  Linköpingsbor, ålder 13-24 år, Skäggetorps centrum + 2 km

Annonseringsbudget  7 000 SEK

För m
er detaljerad statistik, se sidan 3.

UNIKA VISNINGAR

MÅLGRUPP – FÖRDELNING KÖN

Klick till webbplats

MÅLGRUPP – BÄST PRESTERANDE EFTER FÖRDELNING KÖN OCH ÅLDER

MAN

18-24 ÅR KVINNA

18-24 ÅR
MAN 

13-17 ÅR

182
GILLADE INLÄGG

18
KOMMENTARER

4
DELNINGARKLICK PÅ ANNONSERNA

TOTALA ANTALET ANNONSVISNINGAR

MÄNKVINNOR

11 379
459

44% 56 %

80 553

1 23

MÅLGRUPP – FÖRDELNING KÖN

Räckvidd

MÄNKVINNOR

49% 51 %

resultaten och visar bl.a. antal klick på an-
nonsen (459), antal visningar (80553 st), antal 
unika användare (11379 st), antal interaktioner 
(182) och hur fördelningen mellan kön var (56% 
män och 44% kvinnor). Kommunikationsbyrån 
Jerhammar & Co ansvarade för undersöknin-
gen, nedan visas en kort sammanfattning med 
frågor, diagram och svar från deras annons-
rapport. 
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4. Om Ja på fråga 3; vilken typ av bostäder vill 
du ha mer av i området? (123 svar)

5. Ska det vara möjligt att köra bil genom 
Skäggetorp i låg hastighet på några gator? (107 
svar)

6. Hur kan vi utveckla torg, parker, hus, gång- och cykelvägar? 

7. Har du andra idéer om hur vi kan göra Skäggetorp till en ännu bättre plats att bo på?

Ordmolnet sammanfattar vad 
människor svarade på fråga 6.

Lägenheter - 
41,3%

Villor- 23,6%

Radhus - 
33,3%

Ja - 54,2%

Vet ej - 1,9%

Nej - 43,9%

Ordmolnet sammanfattar vad 
människor svarade på fråga 7.
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Sammanfattning hela dialogen

Annonsera stadsdelen 
Ny bebyggelse med verksamheter, sevice, kontor och bostäder 
vid entréerna till stadsdelen och i skyltläge mot Bergsvägen. 
Bygg gärna en ny målpunkt i stadsdelen, t.ex. en evenemangs-
hall. Koppla ihop stadsdelen med centrala Linköping och med 
Tornby. Bygg en ny rak infart/entrégata vid Tornbyvägen.

Lågfartsgata/ bussgata 
Olika trafiklösningar diskuterades. Flera menade att det 
behövdes någon form av lågfartsgata för buss och/eller andra 
fordon genom stadsdelen för att nå t.ex. kyrkan och det plan-
erade allaktivitetshuset.  Andra menade att det skulle vara 
kvar som idag. Flera var positiva till en ev. framtida kollek-
tivtrafiknod i anslutning till järnvägen i söder.

Bostäder  
Ny bebyggelse, blandade bostäder med villor, radhus, små fler-
bostadshus i kanten mot åkern, gärna med odlingstema.
Komplettera även med ny bebyggelse inne i stadsdelen i 
strategiska korsningspunkter och längs viktiga stråk. Om- och 
påbyggnad av p-hus och ytor med markparkering som ersätts 
med effektivare parkeringslösningar skapar plats för ny be-
byggelse. Bygg med mer färg och variation!

Tre olika principlösningar för buss, utreds vidare till planprogrammet. Dessa kan ev kombineras.

1. Tvärgående lågfartsgata/bussgata 2. Längsgående lågfartsgata/bussgata 3. Busslinga runt stadsdelen (lika bef)

Återkommande synpunkter
Rubriker och inspirationsbilderna nedan visar 
några av de synpunkter som många har tagit 
upp under dialogen (under djupintervjuer, 
fokusgrupper och stordialog). Kring vissa frågor 

har det varit stor enighet medan det funnits 
delade meningar om andra. Sammanfattnings-
vis kan sägas att många som deltagit har haft 
en positiv bild av Skäggetorp, men att det finns 
behov av förändringar och att de välkomnar en 
utveckling av stadsdelen.  
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Vatten
Mer inslag av vatten i stadsdelen! Led bäcken genom stadsde-
len längs det inre parkstråket. Arbeta med öppen dagvatten-
hantering. Men skapa även konstgjorda vatteninslag i form av 
fontäner och annat.

Parkrum
Det gröna i Skäggetorp uppskattas. De inre grönområdena 
behöver utvecklas som park- och aktvitetsrum.
Konstgräs på fotbollsplanen, utegym mm. Lekplatser för alla 
åldrar, såväl stora tema-lekplatser som små närlekplatser. 
Fler aktiviteter, konst, sittplats/grillplatser utvecklas i stads-
delen. Bättre koppling till Rydskogen. Flera menar att de unga 
tjejerna syns för lite i det offentliga rummet.

Gång- och cykelvägar
Förbättra generellt standarden på stadsdelens cykelvägar med 
bättre beläggning och belysning. Utveckla några tydliga hu-
vudstråk genom stadsdelen för att förbättra orienterbarheten.
Utveckla promenadstråket/motionsslingan längs Nygårdsvä-
gen med ny belysning etc.

Prioritering
Sammanfattning av vad människor tyckte var viktigast och borde genomföras tidigt:

NU 
• Allaktivitetshus
• Utveckla centrum 
• Välkomnande entré med ny bebyggelse, 

torg och parkrum
• Bygg fler bostäder 
• Utveckla promenadstråket längs Nygårds-

vägen
• Fler och/eller bättre fotbollsbollplaner 

(konstgräs)
• Fler sittplatser, grillplatser, lekplatser, ak-

tiviteter, odling etc.
• Lågfartsgata till kyrkan och aktivitetshuset 

(delade meningar)

• Bättre standard på cykelvägar
• Öppna upp Glyttingebadet eller bygg ett 

nytt bad
• Bussförbindelse till universitetet

SNART
• Blandade bostäder i kanten mot åkern, vil-

lor, radhus mm. 
• Bygg bostäder på parkeringar
• Koppla ihop/förtäta mot Tornby och bygg 

en ny rak infart till stadsdelen
• Utveckla ett bra stråk till Rydskogen
• Flexibla mötesplatser/lokaler
• Mer vatten i stadsdelen
 

Centrum 
Utveckla Skäggetorps centrum. Bygg utåtriktade småbutiker, 
en basar, en marknadsplats etc. Skapa en välkomnande entré 
till stadsdelen och centrum. Ersätt parkeringsytorna med ny 
bebyggelse, torg och parkrum. Bygg uppsamlande parkerings-
hus istället. Många har framfört att omgivningen kring cen-
trum upplevs väldigt otrygg.
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Nygårdsvägen blir en stadsgata.
Motionsslinga längs vägen.

Villor, radhus, små 
flerbostadshus.  

Utvecklade park- och 
aktvitetsrum. Konstgräs 
på fotbollsplanen.

Boende med 
odlingstema

Sammanfattande skiss
Sammanfattande karta med idéer och synpunkter som 
många har framfört under dialogen. Den redovisade 
utvecklingen av parkrum, bebyggelse, etc ska ses som 
principskisser som utgångspunkt för det fortsatta arbetet, 
där bl.a. etappindelning, prioritering och genomförande 
är viktiga frågor att arbeta vidare med.

Synligt vatten! Bäcken 
leds in i stadsdelen. 

Mötesplaster, mer grönt 
och blommor, grill- och 
sittplatser.

Ny central samlingspunkt 
vid allaktivitets-huset.

Ny bebyggelse längs 
gator, på parkeringsytor 
och p-hus.

Tydlig koppling söderut

Öppna Glyttingebadet.

Utveckla kontakt med 
Rydskogen.

Ev ny kollektivtrafiknod, 
blandad bebyggelse, 
gärna utbildning

3. Busslinga runt stadsdelen (lika bef)

Bussgata - tre principer som utreds 
vidare till planprogrammet:

1. Tvärgående lågfartsgata/bussgata 

2. Längsgående lågfartsgata/bussgata 
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Annonsera stadsdelen.
Koppla ihop med Tornby.

Markparkering kan 
utvecklas till  bostads-
kvarter.

Huvudentrén till stads-
delen. Salutorg, mer 
grönt. Ny bebyggelse.

Centrumbyggnaden 
mer utåtriktad. Bygg 
om, bygg på.

Fina entréer, ny bebyggelse. Ny bebyggelse i skyltläge. 
Evenemangshall?

Bra standard på cykel-
vägar, fin belysning etc.

Radhus


