
Hej, 
  
Vi gör mycket för alla våra barn i området  med lekparker, lekredskap 
m.m vilket vi såklart ska fortsätta med. 
Det finns ju även en del som är lite äldre här på Kopparvägen (mig själv 

inräknad ) och en enkel och inte speciellt kostsamt men väldigt kul 
och ett trevligt sätt att kunna umgås är ju att vi skulle anrätta en 
boulebana. 
Boule går ju att utöva från 2-6 personer och man kan enkelt glida in i ett 
lag om det är några som redan börjat, inga förkunskaper krävs bara 
ansluta, spela och ha kul tillsammans. 
  
Har redan dryftat idén med några grannar och alla verkar tycka det är en 
god idé. 
  
Jag tänker att boulebanan skulle kunna anläggas jämns med häcken 
utanför Koppargården.  Där har vi nu en  gräsplätt som är ganska stor 
och skulle räcka både för de barn som vill leka och spela boll och för en 
boulebana. I förlängningen sen så kan även ordnas med någon bänk 
intill och även bord, en poängräknare kan jag snickra ihop. 
  
Tror även detta skulle höja värdet lite grann på området som helhet. 
 
Kostnadsoffert: ca 60000kr 
  
Vänliga hälsningar/Best Regards 

 Mona Coldenberg 



Hej! 
Jag bor på Kopparvägen 152. 
 
Min motion gäller lekplatsen i zon 6. Lekplatsen används sporadiskt, mest som 
kattlåda. Idag består lekplatsen som  en sandlådan där det står fastgrävda bord och 
stolar. 
Runt omkring har man tidigare planterat buskar (ölandstok). Tyvärr några har dött 
pga vinterskötseln dvs snöhögen som trycker ner och att det sedan är grus där efter 
att snön smält. 
 
Mitt förslag är att ta bort bord och stolar och istället ersätta det med en nytt bänkset i 
stilen som man gjort i zon 4 
Även att lekplatsen görs om till en gräsyta i samma stil som lekplatsen i zon 4. 
Tyvärr har jag inget budget för hur mycket det kostar att ta bort sand från ersätta med 
planteringsjord för att sedan så med gräs alt rullgräs. 
 
Nya buskar som är lättskötta och behagliga för omgivningen 
Långblommande Ölandstok i olika färger 
i framkant liten Stefanandra 
Lavendel 
 
Mitt önskemål med motionen är att den inkluderas i Skogsplanen. 


