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1. Robusthetsanalys i Djurängen och
Rinkabyholm
Vi har i examensarbetet valt att göra två robusthetsanalyser, en i stadsdelen
Djurängen och en i villaförorten Rinkabyholm. Metoden för att genomföra
analyserna följer i huvudsak Expertgruppens analysmetod. (se sid 16) I analysen
har viktig fakta för områdena jämförts med kommungenomsnittet för Kalmar
kommun. En översiktlig analys har gjorts för Kalmar kommun. Resultaten
framkommer i analysen. (sårbarheterna sammanställs i en riskmatris se bilaga 4)
Resultaten av analysarbetet presenteras under följande rubriker:
Avgränsning av områden
Beskrivning av Djurängen och Rinkabyholm
Sårbarhetsbedömning av områdena
Sårbarhetsanalys och utvärdering
Scenarier
Sammanfattning av robustheten
Åtgärdsprogram
Visioner

Djurängen

1.1 Avgränsning av analysområden
Vi har medvetet valt två områden med olika karaktär för att försöka finna
skillnader och likheter i robusthet hos olika typer av bostadsområden.
Avgränsningen har gjorts med hänsyn till gemensamma funktioner i områdena
som offentlig service, skolor, affärer, idrottsaktiviteter och föreningsliv.
Det statistiska materialet från kommunen som använts i analysen är indelat efter
församlingar. Avgränsningarna av områdena överensstämmer med denna
indelning.
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Bild 2 Avgränsning av analysområden

KALMAR KOMMUN

2. Beskrivning av grannskapet
I beskrivningen redovisas fakta över Djurängen och Rinkabyholm som skall ligga
till grund för en bedömning av robustheten. Beskrivningen är en viktig del i
sårbarhetsbedömningen och syftar till att ge en helhetsbild över området, dess
invånare och sociala status. Fakta för respektive område jämförs med kommungenomsnittet för Kalmar kommun. Informationen är hämtad från offentlig statistik
i Kalmar. Följande kapitel har inventerats och sammanställts av Carina
Håkansson.

2.1 Kalmar kommun
Kalmar kommun i ligger i södra Småland, kommunens yta uppgår till 956 km2
med 59 498 invånare. Kalmar grundandes på 1200- talet och är en stad med ett
historiskt förflutet. Stadens centrala delar präglas av äldre tiders bebyggelse och
ny bebyggelse har anpassats till den gamla miljön. Kalmar slott från 1397 är
Nordens bäst bevarade renässansslott.
De största vägarna i kommunen är Europaväg 22 samt riksvägarna 25 och 31.
Kalmar och Öland länkas samman med Ölandsbron som är en av Europas längsta
broar. Järnvägsförbindelser finns med X-2000 till Stockholm, ”Kust till
kustbanan” till Göteborg och Kustpilen till Linköping. Sju kilometer från Kalmar
tätort ligger flygplatsen med förbindelser till Stockholm och Köpenhamn.
Kommunen domineras av två olika landskapstyper. Delar av det småländska
barrskogsområdet sträcker sig in i västra delen av kommunen. Den östra delen
utgörs av slättlandskap med bördig jordbruksmark som avslutas med kust och
skärgård vid Kalmarsund. Sysselsättningen är störst inom servicenäringarna och
verkstadsindustrin.
I Kalmar finns cirka 6 000 arbetsställen och cirka 40 företag med fler än 100
anställda. Dessa företag sysselsätter tillsammans ungefär hälften av alla
arbetstagare i kommunen. Högskolan i Kalmar är en viktig länk för näringslivet
med mer än 7 000 studenter. Forskning bedrivs bland annat inom ämnesområdena
biomedicin och miljövetenskap. De stora industriområdena är lokaliserade med
närhet till E22:an och järnvägen. En stor del av bebyggelsen är kustnära.
Befolkningsutvecklingen har i Kalmar kommun varit positiv sedan 1980 och
prognoserna visar att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning.
Åldersfördelningen i kommunen skiljer sig inte från riket.
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Bild 3 Kalmar kommuns tätorter

2.2 Djurängen
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Bild 4 Översikt Djurängen

2.2.1 Djurängens tillkomst och utveckling

Bild 5 Djurängsskolan

Bild 7 1950-tals område

Djurängen ligger i ett naturskönt område strax norr om Kalmar innerstad.
Utvecklingen av området har skett söderifrån, den första bebyggelsen tillkom
runt 1940. Mellan -60 och -70 talet tillkom ett begränsat antal villor och
parhus som ligger längs med Djurängsvägen.

I södra delen av området där bebyggelsen är från 40-50-talet, finns ett flertal
tomma ytor som utgörs av parkering eller impedimentmark. Det finns planer
på att exploatera, främst studentbostäder, vilket skulle innebära en jämnare
åldersfördelning.

Bild 6 Bostadsrättföreningen Trädgården

Bild 8 Kiosk Djurängen

I områdets norra del, öster om Baltiska vägen ligger en husgrupp som skiljer
sig från den nyare bebyggelsen i området. Husen är byggda mellan -90 och 95, och är fyra till fem våningar. Ett av husen används till servicelägenheter.
Tillfarten till bostadsbebyggelsen i norra Djurängen sker från Tyska vägen.

Den övriga bostadsbebyggelsen ligger i en krans utmed Djurängsvägen och
avslutas vid den nedlagda järnvägen, Bergabanan. Den utgör en tydlig axel
genom området och är idag ombyggd till cykelbana. I områdets norra del finns
en liten livsmedelsbutik och i söder en kiosk som ligger vid en stor parkering
tillsammans med frihetskyrkan Rikets sal.

Bild 9 Djurängsskolan

Djurängshagen ansluter till Djurängsskolan och bildar en stor öppen gräsäng.
Möjlighet för aktiviteter som bollspel och andra sporter är goda för de boende.
Gång- och cykelvägar är separerade från körbanan. Det finns en gångtunnel under
E22:an som leder till grönområdet Hagbygärde.

Bild 10 Djurängsvägen

Djurängen omgärdas av stora trafikleder, i öster av Norra vägen, i söder
Ölandsleden och i väster E22:an. Bostadsområdena är till stora delar fria från
trafik, men Djurängsvägens utformning lockar till hög hastighet.

Bild 11 Kolonilotter

Mellan E22:an och Djurängsvägen finns ett långsmalt område med kolonilotter. I
anslutning till koloniområdet ligger en hage där får betar på somrarna.
Området utgör ett grönt inslag, men närheten till de stora trafiklederna ger upphov
till både buller och föroreningar från trafiken.

Bild 12 Industriområde

Djurängen är tydligt uppdelat med industrimark i norr och bebyggelse i söder.
Industriområdet ligger relativt flackt i landskapet och vegetationen är
begränsad till ett mindre område intill E22:an i väster. Området i väst består
till största del av lättare och transportrelaterade industrier med ett attraktivt
läge invid E22:an.
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2.2.3 Djurängen i jämförelse med Kalmar kommun
Beskrivning av Djurängen

Jämförelse med Kalmar kommun

Areella förhållanden

Avgränsningen av Djurängen har en areal av 3,64 km2
därav ingår 74 % i Kalmar tätort.

Avgränsningen av Djurängen utgör 0,4 % av kommunens totala yta
(956 km2 )

Bebyggelsestruktur

Centrumstruktur: I Djurängen finns inget centrum förutom en mindre
livsmedelbutik. Till Kalmar centrum är avståndet ca 3 km.

Närmaste centrum med servicefunktioner är Berga centrum, för att ta
sig hit kan man cykla eller gå. Kalmar centrum ligger på cykelavstånd.

Trafikstruktur: Yttre förbifarter är E22:an väster om området, Norra
vägen öster om området och Ölandsleden väg 137 i söder.
Djurängen omgärdas av en matarslinga med stickgator till
fastigheterna.

Trafiktillgängligheten till och från området är god. Djurängens trafiknät
är väl integrerad i Kalmar stad. Det finns ett bra utbud av
kollektivtrafik.

Antal invånare

Invånarantal 1999: 2 504
Invånare/km: 687

Kalmar kommun har 59 122 invånare. Djurängens befolkning utgör
4,2 % av befolkningen i Kalmar kommun.

Befolkningsförhållanden

Antal inflyttade 1999: 367 personer
Antal utflyttade 1999: 330 personer
Nettoinflyttning 1999: 37 personer

Djurängen är mindre utflyttningsbenäget än många andra delar i
Kalmar kommun.

Personer med utländsk bakgrund: Totalt 306 invånare, 12,2 % av
folkmängd

Andelen invånare med utländsk bakgrund är densamma som i Kalmar
kommun, (12,2 %.)

Antal hushåll 1990: 1 401

Antalet hushåll i Kalmar kommun är 25 610, Djurängen utgör 5,4 % av
andelen hushåll i kommunen.

Hushåll med barn 0-15 år: 12,6 % därav ensamföräldrar 23,2 %

Mindre andel hushåll med barn mellan 0-15 år i Djurängen jämfört med
kommungenomsnittet, (23,4 %)
Högre andel ensamförälder i Djurängen än i kommunen, (3,1 %).

Befolkningsprognos Djurängen
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Av diagrammet framgår att majoriteten åldersmässigt i Djurängen
ligger mellan 25-79 år. Prognoserna visar inte på några större
förändringar.
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Diagrammet visar på skillnader i befolkningssammansättning mellan
Djurängen och Kalmar kommun. Andelen barn och ungdomar 7-15 år
är mycket lägre i Djurängen och andelen personer mellan 65-79 år är
avsevärt högre i Djurängen. Att notera; årtalen skiljer sig mellan
prognoserna för Rinkabyholm och Kalmar.
Ägoförhållanden Djurängen / Kalmar

Antal bostäder: totalt i Djurängen 1 449 varav
90,5 % i flerbostadshus och 9,5 % i småhus.
Lägenhetsfördelning på upplåtelseformer:
Bostadsrätt: 90,5 %
Enskild person: 8,0 %
Övriga: 1,5 %
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Äldre och handikappbostäder:
Pensionärshushåll: 31,9 %
därav enpersonshushåll: 55,7 %
Lägenhetsstorlekar i procent:
1 rok: 14 %, 2 rok: 37,3 %, 3 rok: 29,4 % och 4 rok: 17,8 %.

Diagrammet visar en dominans av bostadsrätter och en liten andel
enskilt ägande jämfört med Kalmar.
Andelen enpersonshushåll är högre än i Kalmar. Andelen bostäder med
1-3 rok är högre men 4 rok betydligt lägre än i Kalmar.
Fördelning av arbetsplatser Djurängen / Kalmar
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Sociala och kulturella
förhållande

Antal förvärvsarbetande med bostad i området: 996 vilka utgör 40 % av
den totala befolkningen
Antal personer med arbetsplats i området: 1 846
Fördelning av arbetsplatser:
Förvärvsfrekvensen 16-24 år utgör 66,2 % av befolkningen
Män: 68,6 %
Kvinnor: 63,9 %
Arbetsplatsers fördelning:
Jordbruk: 1 %
Tillverkning: 35 %
Handel: 32 %
Offentliga sektorn: 33 %
Utbildningsnivå bland befolkning:
Föregymnasial: 27,1 %
Gymnasial: 49,6 %
Eftergymnasial: 22 %
Uppgift saknas: 1,3 %

Andelen arbetsplatser inom tillverkning och handel är högre i
Djurängen jämfört med kommungenomsnittet för Kalmar.
Andelen personer med eftergymnasial utbildning är något lägre i
Djurängen, kommunen (29,3 %). Andelen personer med föregymnasial
utbildning är högre än kommungenomsnittet (22,5 %).

Arbetslösa: (frekvens18-64 år), 72 personer vilka utgör 5 %
Därav tillhör 11 personer åldersgruppen 18-24 år, d v s 4,3 %

Andelen arbetslösa är något högre i åldern 18-24 år jämfört med
kommunen, (3,8 %)

Socialbidragstagare: (personer äldre än 20 år) 92 personer
Andel av totala antalet familjer: 5,8 %

Andel socialbidragstagare är lika som i kommunen (5,9 %)

Personbilar i trafik i området: 971
Bilar per 1000 invånare: 388
Pendling in till Djurängen: 727 personer
Pendling ut från Djurängen: 826 personer

Något högre andel bilinnehav i Djurängen, kommunen (374/1000inv)
5 885 personer pendlar in till kommunen och 12,4 % av dem till
Djurängen. Från kommunen pendlar 3 658, därav 23,5 % från
Djurängen.

Politisk fördelning: S 47,8 %, M 16,4 % övriga 35,8 %

Den politiska fördelningen i Djurängen samstämmer med fördelningen
i Kalmar kommun med en majoritet av socialdemokrater.

Service: Låg- och mellanstadium, barnomsorg, detaljhandel,
grossisthandel, liten livsmedelbutik, kiosk, serviceboende samt frikyrka (Källa: statistik Kalmar kommun, 1998-1999)

2.2.4 Sammanfattning av analys över Djurängen.

Djurängen började byggas ut på 40-talet. Området omgärdas av Djurängsvägen, en
matarslinga som förser bebyggelsen med stickgator. Marken är kuperad, med

mycket bevarad grönstruktur i området. Industrimarken i norr respektive väst
ligger relativt flackt i landskapet med begränsad vegetation.
Industriområdet i norr utgörs till största del av lättare och transportrelaterade
industrier med ett attraktivt läge invid E22:an. Handeln i industriområdet närmast
Tyska vägen består främst av grossistföretag samt detaljhandel
Upplåtelseform
Djurängen domineras helt av bostadsrätter. Förutom dessa finns det ungefär 100
villor och parhus. Andelen invånare med utländsk bakgrund skiljer sig ej från
övriga i kommunen.

Andelen personer som är arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska
program är något högre i Djurängen jämfört med kommungenomsnittet.
Hög andel smålägenheter
Lägenhetsbeståndet utgörs av en större andel smålägenheter för äldre och
ungdomar. Detta kan ses som en nackdel ur robusthetssynpunkt då det blir för
liten andel barnfamiljer som kan bosätta sig här genom brist på större lägenheter.

Mindre omflyttning
I Djurängen är omflyttningen generellt lägre jämfört med genomsnittet. Det kan
bero på upplåtelseformerna som domineras av bostadsrätter och privatägda villor.
Trivsel och resursstarka bostadsrättsföreningar är ytterligare en bidragande orsak.
Mindre andel barn i åldern 0- 15 år
Den stora andelen smålägenheter gör att det är färre barnfamiljer i området, än i
jämförelse med kommungenomsnittet totalt.
Hög andel äldre personer
En stor andel äldre bor i området, vilket kan bero på att Djurängen är ett lugnt och
rofyllt område med mycket grönska och närhet till stadscentrat. Den ojämna
åldersstrukturen inverkar negativt ur robusthetssynpunkt.

Bild 14. Icabutik Djurängen

Service
Serviceutbudet i bostadsområdet är litet. Det finns endast en liten livsmedelsbutik.
Däremot är det inte långt till andra centrumfunktioner. I norra delen ligger
industrierna och stort utbud av handel som färg, tapeter, bilar och vissa livsmedel.
Inom området finns ett bra utbud av offentlig service som barnomsorg, förskola,
låg- och mellanstadiet. I den norra delen av området finns ett flerbostadshus som
utgörs som serviceboende Det finns också ett antal lägenheter för personer med
särskilda behov. Möjligheten för äldre att bo kvar i området är begränsad eftersom
det idag endast finns ett gruppboende.
Högre arbetslöshet

2.3 Rinkabyholm
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Bild 15. Övergripande karta Rinkabyholm

2.3 1 Rinkabyholms tillkomst och utveckling

Bild 18 Nedlagt Stationshus
Bild 16 Södra Rinkaby

Rinkabyholm ligger på en höjd i det annars låglänta kustlandskapet. Från allra
första början var Rinkabyholm en eller flera öar, området utgjordes till största del
av sankmarker. Den östra sidan av området består fortfarande av mycket
sankmark.

Bild 17 Hossmo Kyrka

Invånarna i Rinkabyholm tillhör Hossmo församling som ärr den till ytan minsta
socknen i kommunen och där en av de äldsta träkyrkorna i Sverige finns bevarad.
De som bosatte sig i Rinkaby från början var främst Kalmars övre medelklass som

lät sig bygga stora villor med väl tilltagna tomter. Järnvägen invigdes 1899 då
expansionen började så smått. Under samma period drog området till sig en ny
bebyggelse typisk för –70 och -80 tals bebyggelse. På senare år har även något
hyreshus tillkommit.

Bild 19 Rinkabyholms centrum

E22:an ligger som en nod i nord- sydlig riktning och utgör en stor barriär i
området. Avståndet till Kalmar centrum är närmare 5 kilometer.
Trafiktillgänglighet är bra både med bil-, cykel- och kollektivtrafik. I samhället
finns det en liten livsmedelsbutik med begränsat sortiment.

Bild 20 Rinkabyholms skolan

Rinkabyholmsskolan med låg- och mellanstadiet är en av de mest populära i
kommunen. Rinkabyholm har en vacker natur med strandskogar och nära till
sundet. För att komma till Boholmarna gör man en avsticka mot öster från
E22:an och passerar högbeväxt skog på båda sidorna.

Bild 21 Boholmarna

Boholmarna sträcker sig ut i Kalmarsund på fyra småöar med små
broförbindelser, det är ett naturskönt och nästan idylliskt område. Skogen avtar ju
närmare bebyggelsen man kommer. Denna övergår i lågväxt vegetation bestående
av enebuskar och sly. Tidigare var Boholmarna nästan enbart ett fritidshusområde,
som idag nästan helt har övergått till permanentboende.

Bild 22 Villa

Dunö ligger sydöst om Rinkabyholm och består till stora delar av sankmarker.
Bebyggelsen är här lite pampigare jämfört med de övriga områdena. Här finns
en stor del fritidsbebyggelse bevarad, samt någon enstaka gård med djurhållning.

Bild 23 Cykelväg Boholmarna och Dunö

Vegetationen på Dunö skiljer sig från de övriga områdena genom att den är högre
och beväxt med ek, lind och enebuskar. På somrarna är det till Dunö invånarna
kommer för att ta sig ett bad. Förr i tiden var det hit man kom för att dansa på
loge.

Rinkabyholm
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Bild 24 Karta Rinkabyholm

2.3.3 Rinkabyholm i jämförelse med Kalmar kommun
Beskrivning av Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö.

Jämförelse med Kalmar kommun

Areella förhållanden

Avgränsning för Rinkabyholm har en areal av 19,5 km2 .

Avgränsningen för Rinkabyholm utgör 2 % av kommunens totala yta,
(956,1 km2).

Bebyggelsestruktur

Centrumstruktur: Rinkabyholm är en förort till Kalmar med ett
begränsat utbud av god service. För att ta sig till centrum krävs det bil,
kollektivtrafik eller cykel.

Från Rinkabyholm är avståndet till Kalmar centrum ca 5 km.
Trafiktillgängligheten är god och kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Trafikstruktur: Yttre förbifart är E22;an som löper längs med
Rinkabyholms tätort. Nordväst om området sträcker sig Södra vägen,
väg 25, till Nybro.
Antal invånare

Invånarantal 1999 : 2 448
Invånare / km2: 125

Rinkabyholms befolkning utgör 4,1 % av hela Kalmar kommuns
befolkning, (59 122 invånare).

Befolkningsförhållanden

Antal inflyttade 1999: 159 invånare
Antal utflyttade 1999: 154 invånare
Nettoinflyttning 1999: 5 invånare

Mindre utflyttningsbenäget än i andra delar i Kalmars kommun.

Personer med utländsk bakgrund: Totalt 183 invånare, 7,5 % av
folkmängd.

Mindre andel invånare med utländsk bakgrund i jämförelse med
kommunen, (12,2 %).

Antal hushåll 1990: 818

Hushållen i Rinkabyholm utgör 3,1 % av kommunens är 25 610
hushåll.

Hushåll med barn 0-15 år: 33,9 %, därav ensamföräldrar 4,7 %

Andelen hushåll med barn 0-15 år är högre i Rinkabyholm jämfört med
kommungenomsnittet, (23,4 %). Rinkabyholm har något högre andel
ensamförälder jämfört med kommunen, (3,1 %).
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Diagrammet visar på en större andel barn i Rinkabyholm jämfört med
genomsnittet i Kalmar kommun.

Lägre andel personer i åldrarna 20-24 och högre i åldrarna 7-15 år,
jämfört med kommungenomsnittet. Att notera; årtalen skiljer sig mellan
prognoserna för Rinkabyholm och Kalmar

Andel bostäder: Totalt 825, småhus utgör 97 % av bostadsbeståndet
och 2,5 % av hyresrätter.

Andel bostäder i kommunen totalt 28 729.

Lägenhetsfördelning på upplåtelseformer:
Allmännyttan: 2,4 %
Enskild person: 95,9 %
Övriga: 1,7 %

Betydligt lägre andel hyreslägenheter i området jämfört med
kommungenomsnittet (15,3 %), och bostadsrätter saknas i området.

Rinkabyholm är ett område med nästan enbart villor, med endast ett
fåtal hyresrätter .

Enskilt ägda småhus dominerar i Rinkabyholm jämfört med
kommungenomsnittet (64 %).

Äldre och handikappbostäder:
Pensionärshushåll: 26,4 %
Enpersonshushåll: 33,8 %

Mindre andel av pensionärshushåll jämfört med kommungenomsnittet
(29,1 %) och en mindre andel enpersonshushåll, kommunen (54,1 %)

Bostadsstorlekar i procent:
1 rok 2,1 %, 2 rok: 4,7 %, 3 rok: 22,6 % och 4 rok eller större: 68,5 %

Betydligt mindre andel 1-2 rok och en stor andel bostäder på 4 rok eller
större jämfört med kommungenomsnittet.

Sociala och kulturella
förhållande

Antal förvärvsarbetande med bostad i området: 1088 vilka utgör 44,8 % Andelen förvärvsarbetande med bostad i området samstämmer med
Antal personer med arbetsplats i området: 150 vilka utgör 6,1 %
kommungenomsnittet (43 %). Få personer med arbetsplats i området,
kommungenomsnittet (47 %).
Fördelning av arbetsplatser:
Förvärvsfrekvensen 16-24 år utgör 76,4 % av befolkningen
Andelen män och kvinnor som förvärvsarbetar i Rinkabyholm är högre
Män: 79,3 %
jämfört med förvärvsfrekvensen för kommungenomsnittet
Kvinnor: 73,6 %
(68 %), män i kommunen (69 %) och kvinnor i kommunen (66,7 %).
Arbetsplatsers fördelning:
Jordbruk: 8 %
Tillverkning: 6 %
Handel: 17,3 %
Offentliga sektorn: 68,6 %
Utbildningsnivå:
Föregymnasial: 20,3 %
Gymnasial: 45,1 %
Eftergymnasial: 34,3 %
Uppgift saknas: 0,3 %

Högre andel arbetsplatser inom jordbrukssektor, kommun (3 %)
Mindre andel platser inom tillverkningsindustrin, kommun (21 %)
Andelen platser inom handel, ungefär som i kommunen (19 %)
Högre andel platser inom offentlig sektor jämfört med
kommungenomsnittet (56,5 %)
Utbildningsnivån bland befolkningen i Rinkabyholm överrensstämmer
med genomsnittet för kommunen i sin helhet. Andelen personer i
Rinkabyholm med eftergymnasial utbildning är högre,
kommungenomsnitt (29 %)

Arbetslösa: (frekvens 18-64 år) 44 personer vilka utgör 3,3 %

Något mindre andel arbetslösa jämfört med kommunen (3,8 %),
med något större andel personer i åldersgruppen 18-24 år,
kommungenomsnitt för åldersgruppen (3,2 %.)

Socialbidragstagare: (personer äldre än 20 år) 14 personer
Andel av totala antalet familjer: 1,4 %

Andelen socialbidragstagare är lägre i Rinkabyholm, kommun (5,9 %)

Personbilar i trafik i området: 1 034
Bilar per 1000 invånare: 422
Pendling in till Rinkabyholm: 67 personer
Pendling ut från Rinkabyholm: 995 personer
Politisk fördelning: S 37,9 %, M 25,6% övriga 36,5%
Service: Låg- och mellanstadiet, barnomsorg, distriktsköterska,
gruppboende, församlingshem, folkets hus, närbutik och bensinmack.

Betydligt högre andel bilinnehav i Rinkabyholm, kommungenomsnitt
(374/1000 inv.,). 5 885 personer pendlar in till kommunen och 1,1 % av
dem till Rinkabyholm. 3 658 personer pendlar ut från kommunen,
därav 27,2% från Rinkabyholm.
Den politiska fördelningen i Djurängen samstämmer med fördelningen
i Kalmar kommun.
Likvärdigt utbud av service som på många andra liknande förorter.

2.3.4 Sammanfattning av analys över Rinkabyholm.

Större andel barn 0 – 15 år
Andelen barnfamiljer och ensamstående föräldrar är högre i områdena jämfört
med kommunen. Det stora antalet barnfamiljer kan bero på ytbudet av större
bostäder, i jämförelse med kommun på 1 rok och 2 rok. Den låga andelen mindre
lägenheter försvårar möjligheten för äldre och ungdomar att kunna bo kvar i
området.
Mindre arbetslöshet och socialbidragstagare
Arbetslösheten och andelen socialbidragstagare bland invånarna är markant lägre
än i kommunen, vilket är positivt ur robusthetssynpunkt.

Bild 25 Hossmo järnvägsstation 1899

Rinkabyholm har anor sedan 1300–talet. Bebyggelsen präglas till stor del av en
gammal byggnadsstil. Den nya bebyggelse som tillkommit på 60–70 talet och
framåt har ett planmönster som liknar andra områden från denna tidsperiod.
Upplåtelseform
Privata bostäder dominerar i området. Här finns inga bostadsrätter utan endast ett
fåtal hyresrätter med servicelägenheter och lägenheter för personer med särskilt
handikapp. Andelen invånare med utländsk bakgrund är låg i jämförelse med
kommungenomsnittet.
Mindre omflyttning
Det är ett attraktivt område med få hus till salu vilket gör att huspriserna är höga.
Det är också en låg omflyttning i området, som kan bero på att man känner en stor
samhörighet med området och en identitet till platsen. Detta ses som en positiv
robusthetsfaktor.

Liten service
Serviceutbudet är litet. Här finns tillgång till en liten Icabutik. Sommaren 2001
kommer Icabutiken att bli privatägd, med ett ökat utbud av varor. I området finns
en bensinmack sedan 1969 med möjlighet att handla dagligvaror samt uträtta
postärenden. Tillgången till offentlig service som skola, dagis, fritids och med ett
väl fungerande föreningsliv.
Det finns ett relativt gott utbud av olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i
området som exempelvis aktiviteter för bollspel, scoutkår samt en stor naturskön
omgivning för samtliga åldersgrupper. Det finns endast en fritidslokal för
ungdomarna i området. Denna är belägen i skolan.

