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Upptagningsområde
Detta är ett svårt område att ge sig in på då ungdomar är svåra 
att kartlägga, speciellt genom att endast gå och inventera. De 
områden som i kartan pekats ut är föreningar och idrottsplatser 
som kan tänkas intressera dem. Upptagningsområdet för en 
aktivitet eller plats har erlagts en radie av 500 meter. Denna 
radie bör tas med viss försiktighet då ungdomar lätt kan röra 
sig längre sträckor än så för att nå ett eftertraktat område. 

Flera av de ställen som pekats ut är tidsbegränsade vilket be-
tydligt begränsar dess tillgänglighet. 

Känt är också att ungdomar behöver platser där de kan vara 
ensamma där de kan vara utan att känna sig överblickade och 
iakttagna av vuxna. Broar, viadukter, övergivna tomter eller 
industriplatser kan vara exempel på områden som föredras. 
Det är svårt att skapa sådana platser, däremot bör man försöka 
utveckla de platser där man vet att ungdomar föredrar att vara. 

Många orter som har haft problem med skatare och/eller bmx-
utövare, som utför sin aktivitet i centrala och offentliga områ-
den, har märkt att detta nästan helt slutar om man ger dem en 
egen plats att vara på som är utarbetad speciellt för deras behov 
och aktiviteter. Kanske finns det ett sådan behov i Gislaved, 
detta bör vidare undersökas och om behov och intresse finns 
bör kanske ett förslag på område tas fram. Allt bör ske i samrå-
dan med de som skall använda platsen, annars finns risken att 
ingen kommer att använda den då något som man inte tänkt på, 
men mycket viktigt för dem, har förbisetts.

Svårt att kartlägga ungdo-
mar

Riktvärdet 500 meter bör 
tas med försiktighet

Flera tidsbegränsade om-
råden

Behöver områden som är 
avskilda

Skapa en egen plats för 
skate-, bmx- och övriga 
aktiviteter

Foto nedan:
Bron vid Dalenparken

OMRÅDEN FÖR UNGDOMAR
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