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Inventerade webbplatser och skrivet informationsmaterial 

Information om Kvarnbäckens naturområde finns 
på svetur.se och naturkartan.se. Ingenting på 
haninge.se, fritidsnatet.se eller i 
tillgänglighetsdatabasen. Det står samma saker om 
området på Svetur och Naturkartan. Det står lite om 
hur området bildats och om växter och djur man 
kan se. Det står också hur man tar sig dit med buss. 
 
Det finns en länk till Tillgänglighetsdatabasen från 
Sveturs hemsida. Jättebra, men för tillfället finns där 
ingen info om området. Då Naturkartan även finns 
om en app vore det bra om informationen om 
området kompletteras här.  
 
Komplettera informationen med följande: 
 Vad man kan göra inom området. 
 Vilka upplevelser man kan förvänta sig. 
 Information om servicebyggnader eller toalett 

eller avsaknad därav. 
 Hur terrängförhållandena är och om det finns 

hinder i terrängen till exempel i form av branta 
lutningar eller trånga passager.  

 Komplettera hemsidan med information om 
GPS-koordinater för att underlätta att hitta hit.  

 Komplettera med adress till området så att 
man kan åka hit med Färdtjänst.  

 Skriv gärna ut hur mobiltäckningen är i 
området. 

 Lägg gärna ut kartor på hemsidan så att man 
kan skapa sig en bild över hur det ser ut innan 
besök på plats. 

 
Det vore bra om information om området även 
finns på kommunens hemsida.  
 

Allmänt för hemsidor 
Texten på en hemsida ska vara skriven på lättläst 
svenska. Råd och tester för utformning finns hos 
Språkrådet och Centrum för lättläst. Det finns ett 
gratis webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan 
användas för att få en uppfattning om hur lätt eller 
svår en text är att läsa. Texten helst ha ”klack” som 
typsnittet Georgia, eller linjär som Trebuchet. 
 
Översätt informationen på hemsidorna till 
teckenspråk.  
 
Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra 
virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få 
tillgång till digitala kartor som visar var man är på 
kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, 
busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder 
och ramper. 
 
Skrivet material 
Vid en sökning på kommunens hemsida kom jag till 
skriften "Vägvisare till naturen i Haninge". Där står 
samma information som på Svetur och Naturkartan.  
 
Ett mer utförligt material skulle kunna göras där 
det står mer om tillgängligheten. Komplettera med 
en bättre karta över området än den som finns på 
naturkartan.se. Information om utformning av 
skrivet material finns i Naturvårdsverkets rapport 
6562.  
 
Skrivet material bör även översättas till punktskrift 
och teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till 
ett klipp där informationen översätts.  
 

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

haninge.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   svetur.se 



 

 

Inventeringsrapport Kvarnbäckens naturområde 3 

Den inventerade delen av Kvarnbäcken rinner igenom 
bostadsområden i Jordbro. Intresset från kommunens sida för detta 
område är att få en bild av hur det ser ut idag. Stadsträdgårdsmästare, 
Petra Lindvall, som var med ut sade att det vore intressant ur flera 
synpunkter om kommunen från kultur- och natursidan gemensamt 
gjorde något för att ge området ett ansiktslyft. Hon sade även att 
området kunde vara intressant som en del i ett större stråk 
tillsammans med Slätmossens naturpark och Jordbro gravfält. 
 
Besöket fokuserade på redan befintliga plattformar/däck där man kan 
sitta och uppleva Kvarnbäckens miljö (se området markerat i karta på 
sid 6). Plattformarna/däcken är slitna och skulle behöva fixas till. Bild 
1 och 2 visar den första plattformen om man kommer söderifrån.  Bild 
1 är tagen från gång- och cykelbanan och bild 2 från Kvarnbäcken. För 
att göra plattformen mer tillgänglig behöver marken hårdgöras ner 
till den. Gräv ur, lägg på markduk och täck med stenmjöl (bergkross 
storlek 0-4). 
 
En liten bit norröver finns en fin bro över bäcken, se bild 3. Bron är 
bred och fin och har plats för gående, cyklister och för dem som vill 
stanna en stund och titta på bäcken. Strax söder om bron finns 
ytterligare en plattform/däck (bild 4). Den skulle kunna utvecklas om 
kommunen vill att det ska användas som mötesplats. En idé skulle i så 
fall kunna vara att höja upp plattformen så den är i nivå med övre 
delen av markplanet. På så sätt kan även de som har nedsatt 
rörelseförmåga komma till plattformen.  
 
Det är svårt att veta hur området används idag, men det känns inte 
jättelockande att gå ner till bäcken där det är lite mörkt och murrigt. 
Kanske man kan leka med ljussättning kring bäcken?  
 
 
Det går en stig längs bäckens östra sida 
(bild 5). Den är inte så tillgänglig. Om man 

vill göra den mer tillgänglig skulle den 
behöva breddas och jämnas till. 
Lutningen går inte att göra något åt. 

 

HUR SER DET UT IDAG?  
 

  

Bild 1: Plattform på västra sidan Kvarnbäcken.  

Bild 2: Samma plattform, annan synvinkel.  

Bild 3: Bro över Kvarnbäcken.  

Bild 4: Plattform på östra sidan 
bäcken.  

Bild 5: Stigen på östra sidan 
bäcken.  
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Kvarnbäcken fortsätter söderut. På sidan 6 syns 
sträckningen som finns på naturkartan.se. Öster om 
Lerstensvägen och vägbron över Kvarnbäcken finns en 
gångstig längs med bäcken fram till elljusspåret (bild 6). Här 
är det kuperat - en lång brant backe leder ner till bäcken och 
därefter går en bro över bäcken sedan kommer en brant 
backe upp till Blockstensvägen (bild 7). 
 
Därefter verkar det svårt att komma till bäcken igen. Men 
om man följer Blockstensvägen söderut 300 m kan man ta av 
på en grusväg söderut som följer bäcken på avstånd (bild 8 
och 9). Om man tänker på området ur friluftssynpunkt kan 
det var en idé att marknadsföra även denna sträcka som kan 
ta en runt till Södra Jordbrovägen i närheten av Jordbro 
gravfält.  
 

HUR SER DET UT IDAG?  
 

  

Bild 6: Stig längs med bäcken öster om 
Lerstensvägen.  

Bild 7: Bro över bäcken längs med elljusspåret. 

Bild 8: Grusväg från Blockstensvägen söderut. 

Bild 9: Grusväg från Blockstensvägen söderut. 

Bild 10: Grusvägen kommer fram vid Södra 
Jordbrovägen i närheten av Jordbro gravfält. 
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Området är inte skyltat på något sätt. Om man ska göra något i 
området vore en bra idé att sättas upp skyltar. Allmänt om 
skyltning:  

 Skyltar ska vara placerade på logiska platser så att 

besökare kan orientera sig enkelt.  

 Om skylten ska kunna användas av personer med 

synnedsättning måste kontinuerliga taktila och visuella 

ledstråk leda fram till skylten.  

 Man ska kunna komma nära skylten så den är lätt att 

läsa. 

 Mitten på en rakt stående skylt ska vara 135-140 cm 

över mark. Lutande skyltar ska mäta 70 cm över mark.  

 Språket ska vara enkelt och begripligt. Kontrollera gärna 

om språket på skyltarna är lättläst med hjälp av 

webbverktyget läsbarhetsindex (LIX).  

 Teckenstorleken bör utformas efter läsavstånd och typ 

av skylt. Minsta textstorleken bör vara ca 18-24 punkter.   

Storleken på vägvisande skyltar behöver vara större. 

 En mörk färg bör väljas på texten om bakgrunden är ljus 

och tvärtom.  

 Bilder är bra för de förklarar och förtydligar texten.  

 Översätt texten till teckenspråk och lägg till en QR-kod 

som länkar till ett videoklipp med översättningen (bild 

11).  

 Översätt texten till punktskrift eller lägg till audiell 

information.  

 Det är viktigt med vägvisande skyltar för personer som 

har svårt med orienteringen. De ska visa riktning och 

avstånd och gärna även ha tydliga symboler (se bild 12). 

  
För att underlätta vägvisning för synskadade kan ljudkällor 
användas, t.ex. vindspel eller bjällror. Viktigt är dock att 
ljudkällan inte stör naturupplevelsen för andra. 

 

ALLMÄNT OM SKYLTNING 
 

  

Bild 11: Skylt Sommarro 
naturreservat, Örebro. Punktskrift, 
QR-kod till teckentolkning.  

Bild 12: Vägvisande skyltar med symboler. 
Foto: Mai Almén.  
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Från naturkartan.se/haninge 

Här är området med 
bron och 
plattformarna/däcken 

Här finns en stig längs 
bäcken 

Fortsättningen på stigen 
om man vill.  


