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Svar på medborgarförslag om att utveckla ytan intill lekplatsen 
vid Önnerödsplan i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till 
kommunstyrelsen remittera och besluta om medborgarförslag om att utveckla ytan 
vid lekplatsen i Önnerödsplan i Landvetter.  
 
För några år sedan byggdes en närlekplats norr om Salmereds förskola vid 
Önnerödsplan. Närlekplatsen utformades efter en medborgardialog med elever på 
kringliggande skolor. Elevernas önskemål styrde valet av utformning. 
Förslagsställaren ser positivt på redskapen på lekplatsen men saknar parkliknande 
innehåll.  
 
Förvaltningen delar förslagsställarens bild av att det fattas parkliknande innehåll. 
Framför allt saknas växtlighet som kan ge skugga, vilket brukar ingå i planeringen 
när nya lekplatser anläggs. Kostnaden för plantering av tio träd inklusive 
etableringsskötsel skulle uppgå till drygt 200 tkr. Förvaltningen bedömer att 
insatsen ytterligare skulle höja kvaliteten i området då det finns fördelar med att 
lekplatser kombineras med parkliknade innehåll och föreslår därför bifall. 
Förvaltningen bedömer att kostnaden kan finansieras inom kommunstyrelsens 
budgetram.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 december 2021  
 Medborgarförslag om att utveckla ytan vid Önnerödsplan i Landvetter 

 
 
Päivi Malmsten  
Sektorchef Susanna Eskilsson Juhlin 
 Verksamhetschef 
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Inskickat av: Tobias Herman Hermansson
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#31420

Datum
2021-08-17 10:57

Ärendenummer: #31420 | Inskickat av: Tobias Herman Hermansson (signerad) | Datum: 2021-08-17 10:57

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Tobias Herman Hermansson

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Medborgarförslag om att utveckla ytan intill lekplatsen vid Önnerödsplan i Landvetter

Beskriv förslaget
I juli 2015 etablerades en detaljplan för del av Salmered 1:306 FÖRSKOLA VID ÖNNERÖDSPLAN i Landvetter. I områdets 
norra del etablerades därefter en närlekplats, inkluderande en beachvolleyplan. Likaså flyttades bouleplan/verksamhet till områdets 
norra del. Dessa delar är uppskattade och välbesökta.
Ytan omkring närlekplats, beachvolleyplan och bouleplan är dock allt annat är upplyftande. Ogräs växer igenom gruset och för 
tankarna till en övergiven fotbollsplan. Det skulle kunna göras så bra, till vinning för alla boende i Landvetter! Inspireras av 
intilliggande Västergärdet förskolas uterum, med böljande gräsyta, träd, stenar och buskar. Se 2 bifogade bilder på befintlig yta, och 
1 bifogad skiss/förslag där grusyta ersätts av gräs, träd, stenar och buskar.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (126 KB)Önnerödsplan översiktsbild.jpg
    (177 KB)Önnerördsplan närbild.jpg
    (131 KB)Önnerödsplan, förslag.png

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Page 626 of 871



Sida
(2 2)

Inskickat av: Tobias Herman 
Hermansson (Signerad)

Ärendenummer
#31420

Datum
2021-08-17 10:57

Ärendenummer: #31420 | Inskickat av: Tobias Herman Hermansson (signerad) | Datum: 2021-08-17 10:57
Page 627 of 871



Page 628 of 871



Page 629 of 871



Page 630 of 871




