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Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Vi tycker att alla invånare i kommunen, oavsett fysiska förutsättningar, ska få möjlighet att lära sig kartläsning
och att samtidigt testa på vår idrott orientering.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi önskar bygga en enklare men samtidigt permanent labyrint som ska användas till labyrintorientering.
Aktiviteten innebär att man ska hitta snabbaste vägen genom labyrinten och passera ett antal kontroller med
hjälp av en karta.
Banan består av staket byggt i tryckimpregnerat virke och fasta kontroller som kan kombineras i oändligt
många banvarianter. Från väldigt enkelt till väldigt svårt.
Syftet är att alla invånare i kommunen, oavsett fysiska förutsättningar, gratis ska kunna nyttja labyrinten när det
passar dem. Labyrinten finns tillgänglig året runt.
Målet är att alla som nyttjar labyrinten ska lära sig kartläsning och förbättra sin orienteringsförmåga.

Motivera förslaget
Labyrinten bidrar till en förenklad och lättillgänglig orienteringsundervisning för skolorna och skapar möjlighet till
stimulerande sysselsättning för deltagare i kommunens dagliga verksamhet.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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Material köps in av OK Österåker om inte k9mmunen har upphandlad leverantör som är lämpligare att
använda. Själva bygget genomförs av OK Osteråkers medlemmar och beräknas kunna genomföras under 2
arbetsdagar under hösten 2020.
Kartproduktion genomförs även det av OK Österåker och medel för detta finns inräknat i den ekonomiska
kalkylen nedan.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Uppskattad materialåtgång och riktpriser sammanfattas nedan.
• Plank i tre "våningar" = 400 löpmeter a 1 0kr/m (Riktpris från Byggmax) - 4000kr
• Ca 130 stolpar om 1, 7m = ca 220 löpmeter a 30kr/m (Riktpris från Byggmax) - ca 6700kr
• Ca 130 jordankare till stolparna a 50kr/st - 6500kr
• Ca 40 fästplattor för kontrollenheter a 40kr (Riktpris från Sportldent) - 1600kr
• Skruv att fästa plank och fästplattor - 1500kr
• Toner till skrivare, lamineringsplast mm för produktion av kartor - 2000kr
Summa: 22300kr

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
En QR-kod anslås tillsammans med övriga instruktioner på skylt intill labyrintens startplats. Denna leder till ett
formulär där deltagaren fyller i sitt deltagande och samtidigt svarar på några enkla frågor om:
- ålder
- tidigare orienteringserfarenhet
- genomförd bana
- övrig kommentar
Om labyrinten placeras på föreslagen plats kommer medlemmar i OK Österåker, som rör sig frekvent i
området, få en god uppfattning om vilka som nyttjar banan och hur mycket.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
(�) Nej

Övriga kommentarer
Se bifogad pdf för skisser som ytterligare beskriver hur bygget är tänkt att gestaltas.

Samtycke
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Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter som_ behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om di�, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du nar vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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LABYRINTORIENTERINGSBANA FOR ALLA

Vi tycker att alla invånare i kommunen, oavsett fysiska förutsättningar, ska få möjlighet att
lära sig kartläsning och att samtidigt testa på vår idrott.
Vi önskar därför bygga en enklare men samtidigt permanent labyrint som ska användas till
labyrintorientering.
Aktiviteten innebär att man ska hitta snabbaste vägen genom labyrinten och passera ett antal
kontroller med hjälp av en karta.
Labyrinten är avsedd för alla invånare i kommunen och kan med fördel användas av
skolorna i orienteringsundervisningen och av deltagare i daglig verksamhet.
Banan består av staket byggt i tryckimpregnerat virke och fasta kontroller som kan
kombineras i oändligt många banvarianter. Från väldigt enkelt till väldigt svårt.

Labyrinten bör placeras i direkt anslutning till en gång/cykel-väg för att alla, inkl
rullstolsbundna, ska kunna nyttja den. Uppskattningsvis krävs ett område om ca I Ox 15m.
Den bör placeras på en plats där många passerar och som är lätt tillgänglig, dvs platt och
lättframkomlig mark, förslagsvis på gräsytan bredvid skate-parken intill staketet till
friidrottsarenan. Se skiss nedan. Då finns dessutom nära tillgång till parkeringsplats och
toaletter.

Figur 1 Förslag på placering av labyrintbanan

Banan består av staket byggt i tryckimpregnerat virke i form av stolpar och tre "rader"
trallvirke. Se bild nedan för exempel.
"Gångarna" mellan staketen är breda så att alla, även rullstolsbundna, kan komma fram och
igenom.

Figur 2 Exempelbild på konstruktion av de staket som bildar labyrintbanan

Besökare tar en laminerad karta i en brevlåda som sitter på ett av staketen. Där sitter också
en tydlig skylt med information och instruktioner. I lådan finns ett flertal banor att välja på.
Se bild nedan för exempel.
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Figur 3 Exempelbild på laminerad karta som deltagare hämtar i brevlåda som placeras vid
labyrintbanan

Ekonomisk kalkyl:
Uppskattad materialåtgång och riktpriser sammanfattas nedan.
•

Plank i tre "våningar"= 400 löpmeter a l 0kr/m (Riktpris från Byggmax) ➔ 4000kr

•

Ca 130 stolpar om 1,7m = ca 220 löpmeter a 30kr/m (Riktpris från Byggmax) ➔
6700kr

•

Ca 130 jordankare till stolparna a 50kr/st ➔ 6500kr

•

Ca 40 fästplattor för kontrollenheter a 40kr (Riktpris från Sportldent)➔ l 600kr

•

Skruv att fästa plank och fästplattor ➔ 1500kr

•

Toner till skrivare, lamineringsplast mm för produktion av kartor ➔ 2000kr

Summa: 22300kr
Material köps in av OK Österåker om inte kommunen har upphandlad leverantör som är
lämpligare att använda.

