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Området utgörs idag av en fotbollsplan som fungerar som en
parkeringsplats för omsorgen och närliggande verksamheter.
Enligt planprogrammet är det tänkt att fotbollsplanen ska
ersättas väster om victoriaskolan. Planförslagte innebär att parkeringsytan försvinner till förmån för byggnation och angöring
och möjligheten att röra sig tryggt i nordsydlig samt ostvästlig
ritkning. Det är just stråken inom planområdet som kan förbättra möjligheten att tryggt kunna röra sig till målpunkter (tex
Skolan och Victoriaparken) som är en styrka i planförslaget.
Att bostäder får uppföras inom planområdet bidrar vidare till
en tryggare miljö för unga i området då såväl Victoriaparken
samt grönstråket edast under begränsade timmar av dygnet
hyser närvaro av vuxna. Bostadsbebyggelsen kan således bidra
till att en mental barriär försvinner

Närmiljön, som i delar även beskrivs under ”Byggnad och
plats” är i stora delar funktionssegregerad och utgörs av stora
ytor (Vilan, Victoriaparken, Katedralskolan) som endast hyser
konstant mänsklig närvaro ett fåtal timmar under dygnet. Bostadsbebyggelse inom planområdet är ett steg att öka mångfalden och närvaron av människor i området, men det är vidare
viktigt att den upplevda tryggheten ökar genom förbättrad
belysning och en större funktionsvariation i utbudet av staden.
Ett centralt stråk som bör stärkas i området är från centrala
stan till Vilanområdet och Jula/ Katedralskolan. Ett förslag är
att involvera unga i deras upplevelse av stråken och låta de ta
del aktivt i den fysiska miljöns gestaltning. Åtgärder längs med
Skolgatan, Axvallgatan fram till Vilan bör planeras i närtid.

Funktionssegregationen kan betraktas som ett övergripande
problem, och då anses inte avstånden vara problematiskt, utan
förutsättningarna att tryggt kunna röra sig genom staden.
Längsta mätbara avståndet för unga från Bostaden (nordvästra
Hindsbo) till planområdet och andra närliggande målpunkter
är 2,5 km. Det är främst den upplevda tryggheten som bör
förbättras och då föreslås bland annat bättre belysning samt att
planera och stötta vitaliserande åtgärder som just bostadsbebyggelse. Vidare är säkra gång och cykelstråk inte genomgående till de olika målpunkterna och frågan bör utredas vidare
i ett strategiskt dokument för att fördjupa analysen, föreslå mål
och riktlinjer samt arbeta in åtgärdsförslag i en genomförandeprocess.

Syftet med detaljplanen har främst varit att utreda planmässiga
förutsättningar för ett äldreboende, men för att öka mångfalden och öka möjigheten till samspel ges möjligheter till uppförande av bostäder för en bredare grupp så att barn kan möta
äldre och för att undvika en ålderssegregation. Även användningen [C] tillåts, dock undantas möjligheten till handel så att
inte krav på konsumtion kan uppstå för att nyttja området eller
mentalt exkludera unga från platsen. Bostäder och trygga stråk
anses kunna verka betryggande för föräldrar att våga låta ge
sina barn frihet att röra sig igenom området och således kunna
stärka deras självständighet.

Den potentiella lekytan fotbollsplan försvinner, dock finns yta
för detta planerad i områdets västra del. Såväl Victoriaparken
samt grönstråket som sträcker sig från planområdet ner mot
Victoriaskolan är en yta för samspel, möten, lek, lärande och
idrott för unga. För att stärka ytan till att bli en plats för unga
där de kan agera fritt bör framtida planering av området såväl
ske med unga, men även med föräldrar vilka som vårdnadshavare i stor mån bestämmer över sina barns rörelsemönster.

Återigen är frågan om trygghet avgörande för hur Barn kan
röra sig igenom staden. De problemområden som beskrivs
under ”Stad/ Sammanhållen stad” ovan är avgörande för barns
möjligheter att självständigt kunna utforska staden för att finna
ytor där de kan samspela, mötas, lek och idrotta gemensamt
och utan uppsikt av sina vårdnadshavare.

För de minsta är det viktigt att det finns lekytor i direkt anslutning till bostaden och att sådana anordnas på marknivå, fria
från bil- och annan motortrafik. Inte enkom bilismen utgör ett
stort hinder för barn att upptäcka världen, utan även vuxnas
rädslor att våga låta sina barn upptäcka den. Planförslaget kan
bidra till att stilla vuxnas rädslor genom att entréer och fönster
vätter mot de ytor där barn potentiellt kan uppehålla sig eller
rör sig igenom.

Viktigt är att vidare arbeta med trygga gång och cykelstråk och
stora, sammanhållna friytor. Grönstråket från Viktoriaskolan,
förbi planområdet och fram tom Victoriaparken bör i huvudsak bevaras till sin karaktär, och genom trygga stråk kopplas
samman med Botan. Botan kan med fördel bli en park med ett
mera pedagogiskt inslag där barn ges möjligheter att lära sig
om växtlighet och naurens kretslopp, medans det stora grönstråket bör gestaltas i samarbete med unga och vårdnadshavare.
Viktigt är att ytorna inte tappar sin karaktär av spontanitet.

När rum flyter samman kan de tappa sin karaktär och ny
bebyggelse kan vara en möjlighet att framhäva Victoriaparken
och det stora grönstråket/ ytan norr om planområdet. Dessa
båda offentliga rum kan genom ny bebyggelse ges en inramning vilket kan understryka möjligheten att skapa en mera
distinkt identitet som lan leda till ett ökat medvetande vilket i
sin tur gör att engagemnag kan få en grogrund.

Viktigt är att de männsikor som idag nyttjar området tillsammans med de unga gemensamt aktivt involveras vid en framtida gestaltning av närmiljön. Det är viktigt att målpunkterna
förstärks, samtidigt som deras karaktär bevaras. Områdenas
identitet måste bevaras. Fokus bör ligga på Botan, det ofta omnämnda grönstråket som ligger norr om Victoriaskolan samt
skolgatan som är en viktig länk mellan centrum, Skolan och
Vilan.

Barnkonsekvensanalys för detaljplan Teglagärdet
Avgränsning och undersökning

Sammanhållen stad
Skara är idag en segregerad stad. Barriärer kan vara både fysiska och mentala
och de kan vara helt andra för barn än för vuxna. Yngre barn behöver bilfria eller bilsäkra stråk för att kunna vidga sina cirklar. Trygga stråk och en väl fungerande kollektivtrafik hela dygnet behövs för att unga ska våga och kunna ta sig
till stadens olika delar. Hur kan mångfald och jämlikhet främjas och en variation av skala, upplåtelseformer och funktioner skapas i alla barns närmiljö? Hur
kan barriärer undvikas eller överbryggas? Hur kan kopplingar och samband
stärkas?
Samspel
Människan behöver samspela för att överleva. Barn lär sig samspel i leken. Barn
och unga behöver platser för möten och samspel där det inte förutsätts att de
kan betala eller att de är i en vuxens sällskap. Var finns platser för samspel, möten, lek, lärande, kultur och idrott för barn och unga? Kan platser utformas så
att trygga, jämställda och jämlika förutsättningar för samspel skapas?
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Vardagsliv
Barn tar staden i anspråk steg för steg. Fordonstrafiken utgör ett stort hinder för
barns rörelsefrihet. Barn och unga behöver ha närhet och tillgång till service
och platser för lek och rekreation. Möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt till
de funktioner som behövs i vardagen är viktigt. Barn lever stora delar av sina
vardagsliv i förskole- och skolmiljöer. Vilka kvaliteter behöver dessa miljöer ha?

Victoriaskolan

Identitet.
Begreppet identitet kan här ha flera betydelser. Det kan handla om en plats
karaktär, om människans identitet kopplad till platsen och om samspelet där
emellan. Den tillhörighet man känner till en plats hänger samman med att
miljön är väl omhändertagen och med möjlighet att få vara medskapande. Det
hänger också samman med trygghet, förankring och att det går att läsa platsens
historia och förstå dess sammanhang. Kan den lokala identiteten samtidigt både
stärkas och överbryggas så att den ger plats för fler?
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Hälsa och säkerhet
Barn är mer känsliga för buller och luftföroreningar. För att barns närmiljö ska
vara säker har separering från biltrafik och hastighetssäkring av korsningspunkter med bilnätet stor betydelse. Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har bättre förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och
socialt. Hur kan dessa faktorer påverka hur vi planerar stadens utveckling?

