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Synpunkter eller förslag som du har:
Storlekplatsen. Hade önskat vid grindarna sådana lås/spärrar som till
förskolan så inte barnen själva kan komma ut. Är man på lekplatsen med
fler barn ensam eller har barnkalas så kan vilken unge som helst öppna
och gå ut. Det är så enkelt och sätta dit sådana där andra spärrar vid
grindarna som det finns på förskolan.
Nästa grej, bakom Hjortronvägen, Smultronvägen finns en stor gräsplätt
med en liten sandlåda. Förr i tiden fanns där en lekplats. Nu finns det en
liten sandlåda. Vi är MÅNGA barnfamiljer i Oredslund som hade önskat
gungor, en rutschkana. Som tex den fina lekplatsen de i Bommareviken
har fått. Varför kan inte Oredslund få en också?
Svar:
Hej!
Tack för din synpunkt till oss.
Grindarna till Storlekplatsen är en annan modell än de nätgrindar som
används på förskolor. Därför är det inte helt enkelt att byta till samma lås
som på förskolorna. Vi har tidigare inte fått in någon synpunkt på att just
dessa grindar är för lätta att öppna för barn så vi får undersöka med
leverantören om det är möjligt att göra förbättringar vad gäller låset.
När det gäller önskemålet om lekplats vid Smultronvägen/Hjortvägen så
följer vi det lekplatsprogram som kommunen tog fram för några år sedan.
Där pekades Storlekplatsen ut som den centrala lekplatsen för alla i
Olofström. Det innebär att vi inte utvecklar fler lekplatser i
bostadsområdena utan har valt att lägga resurserna på Storlekplatsen.
Bommarevikens och Brännaregårdens lekplatser är dock kvar därför att de
ligger i utkanterna av Olofström och har betydligt längre avstånd till
Storlekplatsen än vad t.ex. Oredslund, Ekeryd, Smålandsgatan m.fl. har.
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