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Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-10 SBN AL 2022-00167 
Handläggare  
Alexander Blomqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på Karlskogaförslag 5385 om en lekplats runt 
Bricketorp/Dammängen 

Sammanfattning 

Ett Karlskogaförslag med önskemål om en lekplats i de östraste delarna av 
Karlskoga har inkommit. Förslaget syftar till att öka utomhusaktiviteterna 
och ta till vara på den fina naturen. 
 
Förslagsställaren besökte samhällsbyggnadsnämndens beredning den 25 
maj 2022 och presenterade förslaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget och instämmer i 
förslagsställarens ambitioner. I detaljplan för området finns redan planlagt 
för en lekplats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att förslaget, mot bakgrund av vad som redan 
planerats, inte ska föranleda någon vidare åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Karlskogaförslag 5385 om en lekplats runt Bricketorp/Dammängen 
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskogaförslaget avser önskemål om en lekplats i de östraste delarna av 
Karlskoga runt Bricketorp och Dammängen då det, enligt förslagsställaren, 
i dagsläget inte finns någon lekplats eller samlingsplats för familjer att 
avnjuta den fina naturen i geografisk närhet. 
I detaljplan för området finns redan planlagt för en lekplats.  
 
Samhälle- och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget, mot 
bakgrund av vad som redan planerats, inte ska föranleda någon vidare 
åtgärd. 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef   Alexander Blomqvist 

Utredare övergr verksh 

Expedieras till  

Kommunfullmäktige 
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Ärendeutskrift 

Ärende 5385 

Skapat 2022-03-14 av  Miranda  Forsberg (Mina Sidor). 

Avslutat: Nej. 

Förslaget gäller 
Bygga, bo och miljö 

Rubrik 
Lekplats Bricketorp/Dammängen 

Sammanfattning 
Önskemål om en lekplats i de östraste delarna av Karlskoga. För att öka utomhusaktiviteterna och ta till vara 
på den fina naturen. 

Hela förslaget 

I dagsläget finns det ingen lekplats eller samlingsplats för familjer att avnjuta den fina naturen. Området 
Bricketorp och Dammängen växer allt mer och allt fler barnfamiljer flyttar till Kosia. Förslaget är att anlägga 
en lekplats i närområdet och utnyttja den fina natur och skog som finns. Ett förslag på plats är vid det 
nybygge som planeras i Dammängen eller i området runt Karlskoga Golfbana. En lekplats med gungor, 
rutschkana och något litet hus. Bänkar och bord för att kunna ta en fika med familjen vore perfekt. Idag är 
den närmsta lekplatsen i Sandviken, en lekplats i närområdet skulle kunna öka utomhusaktiviteterna och 
gemenskapen i området. 

Profilbild för förslaget 

Bilagor 

Länkar 

Slutdatum 
2022-06-12 

Status 
Samlar underskrifter 

Förslaget lämnas för yttrande till 

Yttrande från nämnd 

Resultat 

Beslut 

Beslutsdokument 

Röstning 

Identifieringstyp 
Anonymt 

Personlig  Info  
Inloggad 

Totalt 




