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• Bättre för barnen 

• Jag och min man har tagit över min mans föräldrar hem.  

• Kände bygden sedan tidigare, billiga hus, landsbygd 

• Köpte mitt barndomshem. 

• Lugnt område. bra kommunikationer 

• Min man har släkt här och kände till huset som var till försäljning 

• Nära föräldrar. hyfsat billigt. vacker. lugnt. ville ut på landet. bodde i Oskarshamn innan 



3 
 

 
 

 

 
• Alla är trevliga och det anordnas en del aktiviteter i byn.  

• Alliansförsamlingen och aktivitetsförening hembygdsförening 

• Att folk är så trevliga och hjälpsamma. De är inte rädda för andra människor.  

• att släkting som bor nära är med i byalaget 

• barn barnbarn och barnbarnsbarn bor här, samt trevliga vänner 

• Barnen är uppväxta o gått i skola här, har vänner sen ungdomen, med i föreningsliv 

• BIF 

• Bra mix i åldrar. Alla hjälps åt 

• Bra umgänge med människorna här 

• Deltagande i föreningar, SPF och även Träffpunkten 

• Deltar aktivt i SPF och medlem i Hembygdsföreningen 

• En välkomnande bygd med olika aktiviteter 

• Får information om lokala aktiviteter 

• föreningslivet 

• Genom gemenskapen i församlingarna 
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• Hembygdsföreningen 

• Jag deltar i många föreningsaktiviteter och är medlem i en frikyrka. Känner många människor här även ny 

inflyttade nysvenskar.   

• Jag har större delen av släkten och vännerna här. 

• jag känner mycket folk här 

• Jag känner många som bor här 

• Jag är engagerad i föreningslivet, har vänner i byn, barnen bor här 

• Jag är styrelsemedlem i en förening samt medlem i samtliga föreningar  

• Känner mycket folk, är med i föreningar 

• Man blir involverad och kan påverka det mesta (om man har tid 😉) 

• man har blivit accepterad. folk hälsar och vet vem man är. 

• Många bekanta, deltar i föreningsliv 

• Människor är vänliga och hjälpsamma. 

• Människorna 

• möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas via föreningslivet och kyrkan 

• Släkt och vänner 

• Släkt, barn, vänner 

• Släkt, vänner, levnadsupplevelser, minnen, hembygden 

• Trevlig ort med mycket släkt bekanta vänner. 

• trivs att bo på landet 

• Tycker om att träffa människor, många trevliga föreningar och församlingar. 

• Våra gemensamma aktiviteter. Grannsämjan. 

• Är med i jaktlaget och i vårat byahus 

• Är som en familjemedlem 

 
• Att allt skitprat upphör och folk börjar hälsa 

• Att folk hälsar på mig. Att jag skulle få vänner. Att människor i byn skulle bry sig. Att människor inte skulle 

prata illa om varandra. Att människor i byn skulle vara sams. Det skulle egentligen vara en fantastisk by 

att bo i om människor visste att ordet förlåt finns och att det inte är farligt att be om förlåtelse. 

• Att folk är mer öppna istället för att gå runt o prata skit om varandra 

• Mer gemensamma aktiviteter. Byfester? 

• Trevligt bemötande 
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• Eftersom jag är så gammal (72) 

• Mycket jobb med gård! Barnen vill ha närmare till kompisar och träningar! 

• Om jag lever då! Ja. 

• Oskarshamn är för litet. finns ej möjlighet till de studier jag behöver bland annat.  

• Tror jag får jobb utanför Bockara 

• Åldern 
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• Affär 

• Allt med tanke på skolelever och övriga fotgängare till/från busshållplatserna. 

• Arbetstillfällen 

• arrangemang som ALLA kan delta i både gammal och ung (Bockara) 

• Asfaltera vägen till sjön i Bockara. Den bil så sönderkörd på sommaren när det är många som åker till sjön. 

• Att gång och cykelvägen genom Bockara byggs ut, mest åt Korsvägen 

• Att vi i Bockara finge hjälp med gräsklippning och vattning av blommor, vid Busshållplatsen och andra 

ställen, badplatsen 

• Att vi i Bockara öppnade en Mini-butik, det mest nödvändiga 

• Att våra gemensamma ytor blir mer välkomnande. Bilister som åker genom byn skulle vilja stanna och 

uppleva något.  

• avfallsstation i Bockarabutik 

• Belyst gång och cykelväg från Glahytt till korsvägen 

• billigare bussresor till Oskarshamn 

• Bockara - att alla ska trivas i skolan med lärare och elever. 

• Bockara - Gång-och cykelbana ut till Bengtkälla. 

• Bockara- att alla ska vara sams och må bra, inte vara ovänner. 

• Bockara fritidsgård 

• Bockara Utökad gång-och cykelbana som börjar vid Bengtkälla, alltså genom hela samhället.  

• Bockara, butik m fik och livsmedel 

• Bockara, situationen med trafiken. En gång och cykelbana från utebyn till Bengtkälla vägskäl har vi arbetet 

för i många många år! Fartdämpare, farthinder den raka breda vägen inbjuder till att inte hålla 

hastigheten. 

• Bockara, underhåll och upprustning av motionsslingan. 

• Bockara. Att alla barn och vuxna ska kunna vara sams i bygden. Att alla ska kunna prata med varandra och 

inte gå och se snett på varandra.  

• Bockara. Att alla ska trivas. Ingen ska känna sig utanför. 

• Bockara. Att alla ska vara sams i skolan. Att ingen ska gå hem därifrån och vara ledsen. Att 

småtrakasserierna ska upphöra. Lugn och ro på skolan vore fantastiskt. 

• Bockara. Göra en stor asfaltsplan där man brukade spola is på vintrarna. Då man på sommaren spela 

basket eller annat och på vintern blir det lättare att spola is och underhålla isen. 

• Bockara: farthinder och sänkt hastighet genom byn.   

• Bockara: Fiberanslutningsmöjlighet för alla fastigheter även de i Utebyn och Bengtkälla. För företag på 

landsorten är detta en överlevnadsförutsättning. 

• Bockara: Öppna återvinningstationen igen, för skona miljön från onödig extra körning. 

• Bockara; Fiberanslutning till alla hushåll, även i utebyn så att det går att bedriva verksamhet.  

• Bockara; Gångbana som sträcker sig till Bengtskälla.  

• Bockara; Säkerställa Gång och cykelbanasanslutning ut till (utebyn) Bengt Källa utmed riksväg 37 för att 

kunna på ett säkert sätt och ta sig till natur-skogsvägar och in till byn och dessutom skolbarnen vid 

busshållplatserna på sträckan och tänd gatubelysning i utebyn!       

• Bockara; Öppna återvinningstationen igen!! 

• Bockarna. Kräftfesten som i fornstora dar 

• Bredband skulle vara bra 

• Bredband, fiber för de som bor utanför tätorten. 

• Bygg ut kastanjegården. 
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• Bygga ut bredband till alla hushåll i Bockara delen. 

• Bättre busskommunikation 

• Bättre IT-kommunikation (Bockara yttre områden) 

• Bättre samhällsservice i Bockara 

• Bättre täckning för mobiltelefoner -  mindre byar utanför Bockara 

• Bättre vinterväghållning (både snöröjning och sandning/saltning) på små och medelstora vägar (Möckhult 

med omnejd) 

• Bättre väg vid tunneln, bilar kör förbi grindarna 

• Cykelbana till centrum 

• Dagligvaruhandel, med apotek, spel ATG, paket-ut- och inlämning, postärenden 

• Dagvaruhandel Bockara 

• Distriktssköterskemottagning Bockara 

• Elljusspåret måste rustas upp omgående!  

• Elspårsslingan i skick 

• En affär 

• En internetportal för varje by samt en gemensamt för bygden 

• En lanthandel Bockara 

• Farthinder, m.m. Och att sänka hastigheten genom byn. Björnhult  

• Fiber 

• Fler bussar Kristdala-Oskarshamn 

• Fler sopkärl för hundbajs 

• Fritidsgård för barn 

• Få ner hastighet och förlängd gångbana till Bengtkälla 

• förläng cykelbana i Bockara 

• förlängning av cykel och gångbana  

• Försöka få de styrande i kommunen att förstå att de ska satsa mer i Bockara.  

• Försöka få ordning på nedskräpning och att hundbajs plockas upp 

• Gågata genom hela Bockara, även förbi festplatsen! Så att barnen kan gå säkert till skolan. Mycket viktigt! 

• Gång och Cykelbana Björnhult 

• Gång/cykelväg mellan buss och badplats i Björnhult 

• Göra något med tomma fastigheter ex. bibbens och sågen 

• lokalt postombud 

• Löpslingan vid sjön har blivit sönderkörd av tunga maskiner när de gallrade i skogen för några månader 

sedan. Det går knappt att springa där nu p.g.a. alla djupa spår av dessa maskiner. Det vore jättebra om 

det kunde blivit sanerat så snabbt som möjligt. 

• Marknadsföring av bygden så det lockar barnfamiljer och inte blir en flyktingförläggning som det nu har 

blivit 

• Mera aktiviteter som alla kan delta i 

• Minilivs Bockara 

• Mobiltäckningen!! 

• Möckhult: badplats i Hammarsjön. Förbättring av gångvägar i reservatet. 

• Möjligheter att öka befolkningsunderlaget alla behöver inte bo i centralorten 

• Bockara: Bygg den utlovade gång-& cykelbanan längs väg 37, och se till att all gatubelysning är tänd längs 

riksväg 37, även i Utebyn och Bengtkälla.  

• Profan samlingslokal 

• Promenadvägar 

• Riksväg 37 bör gå utanför tätorten med tanke på den tunga trafiken. 

• Riv gamla industrier och gör det till naturområden 

• Saknar affär/kiosk 
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• Samhällsservice 

• Samlingslokal för att lyssna på min musik Stigges Rock & Dansband 

• Samlingslokal för vi pensionär att lyssna på musik Bockara 

• Samlingsplats 

• Se till att mobilnätet fungerar med bra täckning över hela kommunen har stora brister i dag 

• Seniorboende i anslutning till Kastanjegården 

• Skola med riktiga lärare 

• Skolan  

• Skrota KSRR Bockara 

• Skulle vara bra att ha en affär med posten igen i Bockara så man kan handla och få hem varorna. 

• Ställa i ordning motionsslingan.  

• Sänka hastigheten genom byn 

• Tillbaka med sopstation för grov- och hushållssopor 

• ungdomsaktiviteter Bockara 

• Upprustning av Badplatsen Hagsjön 

• utbyggd äldreomsorg, kommunsköterska 

• Utveckling av infrastrukturen fler företagare 

• Utökad Gång o Cykelbana 

• Vid Hagsjön tycker jag att det vore bättre om det såg finare ut. Att underhållet där borde bli bättre, klippa 

gräset, något bättre ställe där man kan byta om och att man rensar bort alla alger och gräs som är i 

strandkanten. 

• Ytterligare mötesplats för olika åldrar, gärna centralt i byn. Bockara 

• Åtgärda ödehus och rivningsfärdiga industrifastigheter.  

• Övergångsställen. Björnhult 

 

 
• Affär 

• Affär 

• Affär 

• Affär 

• affär 

• Affär  

• Affär 

• Affär 

• Affär (Bockara) 

• Affär Bockara 

• Affär i Bockara 

• Affär, samlingslokal 

• Affären i Bockara 

• Aktiviteter för yngre vuxna 

• Asfalt vid isbanan 

• Att vi i Bockara får hjälp med att rusta upp Fula byggnader, och dåliga vägar eller gator och små-vägar. 

Vägen mot Hagsjön borde beläggas och breddas. 

• Avsluta den rundvandring om Bockara som påbörjades för några år sedan, där de berättade om husen 

och dess historia. (halva byn är ju kvar, oberättad) 

• Barnaktiviteter  
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• Barnomsorg  

• Bockara - att sommarsimskolan ska komma tillbaka i Hagsjön 

• Bockara - Cykelväg till Bengtkälla 

• Bockara - simskola i Hagsjön 

• Bockara - utegym, isbana, klättervägg 

• Bockara cykelväg ut till Bengtkälla, som vi blivit lovade länge. 

• Bockara en affär vore bra 

• Bockara- utegym, isbana,  

• Bockara. Att sommarsimskolan ska komma tillbaka till Hagsjön.  

• Bockara. Cykelväg igenom hela byn. För säkerhetens skull. 

• Bockara. Gemensam hemsida för annonsering av aktiviteter att länka till från olika föreningar och 

församlingar. 

• Bockara. Isbana, skyttebana, utegym. 

• Bockara. Självklart cykelvägen till Bengtkälla som vi blivit lovade i så många år. 

• Bockara: affär  

• Bockara: Dra väg 37 utanför samhället, 

• Bockara; Fiberanslutning i utebyn!!!!! 

• Bockarna kiosk affär 

• Bredbandsutbyggnad 

• Butiken 

• Bygg till Petter-Lars-gården 

• Bättre bussförbindelser som passar m tex Scanias arbetstider 

• Cykelbana in till Oskarshamn 

• Daglighandel 

• dagligvarubutik 

• dagligvarubutik i Bockara 

• Dagvaruhandel Bockara 

• Det skulle vara bra med en samlings-lokal, att hyra för vem som helst 

• distriktssköterska Bockara 

• En affär i Bockara 

• En affär/kiosk/varubil med de vanligaste mat- basvarorna (Bockara) 

• En fungerande återvinning 

• En lanthandel Bockara 

• En större samlingslokal för alla föreningar. Hyran på vissa ställen är för dyr 

• En träffpunkt såsom affär, café. T ex ett cafeloppis som Berga har 

• Ett café/affär där man kan mötas, ung som gammal. 

• Ett fungerande föreningsråd med representanter från olika föreningar, människor som vill vara med för 

att det är givande och roligt! 

• Fler gemensamma aktiviteter för barnen/ungdomarna där kyrkorna INTE är de styrande. 

• Fritidsgård 

• fritidsgård Bockara 

• För några år sedan så spolade man isen på vinter där i skolgården och barnen tyckte att det var jättekul 

men senaste åren så har man inte gjort det. Så vi har saknat det lite och skulle gärna ha isbanan på vinter 

igen om det är möjligt. 

• företag som ger arbetstillfällen 

• Förslagsvis en central plats, där man kunde ha möjlighet att fika, kanske spela mini-golf, kanske köpa en 

korv eller glass sommartid 

• Gatubelysning i utebyn! 

• Gratis resor med buss till Oskarshamn för pensionärer. 
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• Gym 

• Gång & cykelbana i utebyn  

• Gör iordning elljusspåret 

• gör iordning gamla sågen och sätt upp hundlatriner och lampor längs vägen där 

• Hundlatriner 

• Isbana på vintern. Bockara 

• Kiosk 

• Kommunalt engagemang 

• Livsmedelsbutik och post/apotek/systembolagsombud 

• Marknadsföring av Bockara för att leva och bo i 

• Mer små industrier, mer intresse från kommunen och inte alla pengarna i staden 

• Möckhult: närbutik inom rimligt avstånd 

• Möckhult: trafiksäkerhet vid infarten från väg 37 

• möjlighet at köpa matvaror 

• Någon idrottsaktivitet för barn (Bockara) 

• Någon idrottsanläggning för ungdom, tennisbana el dylikt, ramp för ""bräda"" Upprustning av 

motionsslingan, el och nytt underlag. Spårmaskin för skidspår. 

• Något att göra för barnen efter skolan 

• Ombud för post 

• Ordentlig mobiltäckning med Telenor i Möckhult med omnejd 

• ordnade vinteraktiviteter för barn 

• Posten i Bockara 

• Postombud 

• Skidspår när det är snö. 

• Större boende för familjer att hyra (t.ex. invandrade familjer som inte har möjlighet att köpa hus) 

(Bockara) 

• Upplysta promenadvägar  

• Varubuss 

• Äldreboende 

• Öppna kafé med butik 
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• Att man ska kunna göra något tillsammans. Det är svårt när osämja råder i byn.  

• Badminton  

• Bra cykelvägar i anslutning till Bockara 

• Finns bara fotboll här, så all annan idrott vore ett plus! 

• Fiske 

• Fotbollslag. Utegym. Isbana. 

• Gym 

• gymnastik för äldre 

• Gymnastik för äldre! 

• Gymnastik i gymnastiksalen i Bockara 

• Ingen 

• ingen 

• Jag tror att ungdom har för lite sysselsättning. Tex ingen fritidsgård. 

• Löpspår 

• Natur exkutioner. Samlingslokal för aktiviteter som är religiöst och politiskt obundet. 

• Perfekt med jogg/häst 

• Saknar en utomhusstyrkegård. Typ några grejer vid sjön eller slingan som man kan styrketräna med. Det 

kan vara provisoriskt byggda med några stockar (bara det är säkert och genomtänkt😉) 

• Simskola i Hagsjön. 

• Skidspår 

• Skidspår på vintern 

• Skidspår. 

• Utövar ingen sport 
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• Arbetstillfällen och nära till Oskarshamn 

• Billiga hus, enkelt och snabbt att ta sig till Oskarshamn/Hultsfred/Högsby. Dagis/fritids/skola finns upp till 

6an. 

• Billigt boende med naturen som granne 

• Billigt boende, Bra kommunikationer med buss. 

• Bra kommunikationer Nära till arbetstillfällen livskvalité 

• bra kommunikationer, 

• Busskommunikationerna, närhet till skog och mark, rekreation, föreningslivet och dito gemenskapshet, 

förskola och skola, tankställe, möjlighet till prisvärt eget boende. 

• Den fina naturen, bra kommunikationer. 

• En levande landsbygd med bra kommunikationer. Det aktivitet för gammal och ung 

• föreningslivet, skolan naturen 

• Gemenskapen 

• Ja så att inte landsbygden DÖR ut, 

• Liten skola för barnen att växa upp i. Närheten till skog o mark. Bra kommunikationer till Högsby och 

Oskarshamn. 

• Lugnet, naturen, livskvalitén! 

• Lugnt, bra bussförbindelser 

• Lugnt, bra bussförbindelser, inte jättelångt till matbutik... 

• Lugnt, tryggt, nära naturen, bra bussförbindelse och väg, bra förskola och skola, bra barnaktiviteter av 

kyrkor 

• Lätt att lära känna folk, bra bussförbindelser till ohamn, billiga hus, 

• Naturen 

• Naturen. Gemenskapen. Badplatsen. 

• nära till naturen och 20 min restid till Oskarshamn 

• Nära till naturen, billiga hus, mycket bra kommunikationer, skola, dagis och fritids. Engagemang i 

föreningsliv om man så önskar. 

• Nära till naturen, bra gemenskap 

• nära till naturen, bra kommunikationer 
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• Nära till Oskarshamn 

• Närhet till naturen, By-gemenskapen, 

• Närheten till badplatsen. Granngemenskap. 

• Närheten till människor som bryr sig 

• Närheten till O -Hamn 20 min 

• Relativt billiga bra hus, fortfarande skola, Skapliga kommunikationer till O-hamn 

• Trafikkommunikationerna, Naturen, skola finns, mack, möjlighet till prisvärt boende. 

• Täta bussförbindelser, fiber 

 

 
• Billiga hus 

• Bockara. Svårt att rekommendera någon just nu. Känns som att gamla problem måste lösas så att vi kan 

gå vidare. Att inte gamla bekymmer smittas av till nästa generation. 

• Bra huspriser, skola, landet 

• Bra skola, när till naturen 

• Den tunga trafiken på riksväg 37/47 

• Det är en bortglömd ort 

• Det är en by med små tillgångar till aktiviteter och affärer 

• Dåligt med arbetstillfälle 

• Genuin befolkning, som ställer upp för varandra 

• Lugnt och skönt för småbarnsförälder. Billiga huspriser, skön natur, nära till O-hamn och bra infrastruktur, 

bra skula och barnomsorg. 

• Nära till naturen. Billiga hus. Mindre skola. Trygghet att "alla känner alla". Lagom avstånd till Oskarshamn. 

• Orten Bockara, som kommunen O. har glömt! 

• Svårt att bli accepterad 

• Trevligt o lugnt 

• Vacker natur. lugnt. förhållandevis nära till stan 

 

 
• adekvat mobiltäckning 

• affär 

• Alla ska trivas i skolan. 

• Att inte släcka vissa gatlampor/att laga dom som är trasiga. 

• Att kommun tar sitt ansvar och likställer mindre orter med centralorten i stället för att öka skillnaden. 

• Butik 

• Butik med varor och post 

• Cykelbana 

• Det borde finnas en ambulerande sjuksköterska med en fast punkt, t ex en dag/v 

• distriktssköterska, mer aktiviteter för alla åldrar 

• En distriktsköterska en gång i veckan - provtagning. Bättre att en åker än många. Miljön viktig 

• Ett café/mindre affär skulle behövas. (som har öppet ett par timmar i veckan, ej hela dagar) 

• Få tillbaka återvinningscentralen som den var innan ksrr tog över. 

• Gärna affär, valmöjlighet för boendeform på äldre dar 

• I samma anda som centralorten. 

kan bo kvar i samhället. 
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• Kanske ett lokalt postutlämningsställe 

• Kunde tömma återvinningen oftare. Bättre bussförbindelser. 

• med en affär som samlingspunkt 

• Mer affärer som är engagerade att upprätthålla byns gemenskap 

• mer förståelse från de ledande så att det satsas på ex. skolor och barnomsorg. 

• Postutlämningsställe i byn önskas. 

• På alla sätt 

• På allt vis 

• Rabatt på resor med buss till huvudorten. Tjänster så att den äldre befolkningen 

• Seniorlägenheter vid Kastanjegården, minilivs. 

• Som sagt affär och post är det viktigaste sedan bra infrastruktur 

• Vet ej 

• Vet ej. 

• Vi i Bockara tycker att det vore bra med en Distriktssköterska, en dag i veckan 

• VÅRA FOLKVALDA POLITIKER MÅSTE KOMMA UT I VERKLIGHETEN FÖR ATT FATTA BÄTTRE BESLUTA 

SÅDOM VET VAD SOM BEHÖVS 

 
• Affär 

• Affär frisör 

• Bättre vi känsla mellan företagen. 

• Fler företag med olika arbetstillfällen i bygden samt livsmedelsaffär i bygden så att Björnhult-Bockara-

Möckhult ligger nära den 

• locka flera större företag till bygden 

• På alla vis 

• Vet ej 

• vet ej. 

 

 
• Att fler bussar går igenom Bockara 

• billigare bussresor 

• Bussarna funkar bra men cykelbanor till ytterområdena fattas 

• bättre asfaltering av sämre vägar. uppdaterade och nya vägskyltar. 

• Bättre och utökad gång cykelbana genom hela byn ut till Bengtkälla. 

• Bättre underhåll av det mindre vägnätet. Presentera tidtabeller för kollektivtrafiken 

• Cykelbana 

• Cykelbana Möckhult - v. 47. mer bussar. billigare biljetter. bättre kväll å helg/krognattsförbindelser 

• Cykelbana ända till Oskarshamn. 

• Cykelbana. Bussturer som verkligen passar m Scanias arbetstider och handelns öppettider 

• Cykelväg genom hela samhället. 

• Cykelväg genom hela samhället. 

• Cykelväg mot Berga - Högsby. Upplysta gångstråk. 

• Cykelväg till Bengtkälla 

• Cykelväg till Bengtkälla. 

• cykelväg till Berga 
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• en förlängning av gångbanan vid första 50 --skylten. 

• Enl. ovan, cykel- och gångbana genom hela Bockara. Billigare kollektiva resor. 

• Fortsättning av gång- och gångbana mycket viktigt 

• Framför allt sänkt hastighet genom Bockara, alternativt att man drar vägen utanför. 

• Förlängd gångväg mot Bengtkälla 

• Gång & cykelbanor! 

• Gång och cykelbana behövs även sänkning av hastigheten genom Björnhult. Vägen är direkt farlig som det 

är nu. Mer bussförbindelser hade varit bra. 

• Gång/cykelväg genom Björnhult 

• kanske något flera bussturer 

• Kostnader för allmänna kommunikationer bör inte överstiga att köra med egen bil 

• Lägga ut en förfrågan och fråga folket i bygden 

• Nattbuss 

• Relativt bra 

• Sänkta bussbiljetter. Billigare att ta bilen! Är det riktigt? Blir tyvärr tomma bussar. 

• Tätare bussturer - men det är inte rimligt med tanke på befolkningsunderlaget. 

• Vet ej 
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• Bingospel 

• Ett utrymme för studiecirklar 

• Fler sällskapsspel 

• Gräsplan 35 x 25 meter 

• Information om bygden, historia och nutid. 

• Kafé.  

• Kortspel 

• Lugn och ro så att alla kan vara där utan att bli mobbade.  

• Mer verksamhet från Kyrkorna 
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• Mini-golf 

• Minigolfbana 

• Scen för teater och musikframträdande 

• Tv/dvd för filmvisning. specialkvällar med olika inriktningar. taco-kväll/saft o bakning...pizza-afton osv. 

• Utegym 

• Utrymme för fysisk rörelseaktivitet, gympa, dans etc. 

• Utrymme för fysiska aktiviteter 

 

 
 


