EKERÖ-VÄSBY
Samfällighetsförening

Upprustning av lekplatser - Sammanställning
Nu är första steget i lekplatsprojektet avklarat. Styrelsen har tagit emot totalt 53 enkätsvar och vi vill
passa på att tacka er som har bidragit för ert engagemang och för era idéer till upprustningsåtgärder!
Det har varit en utmaning att summera svaren då det har varit väldigt spridda svar, speciellt på
fritextalternativen. För att få en överblick har vi därför valt att sammanfoga vissa av alternativen i
kategorier. Enskilda eller få önskemål har vi placerat som kategori ”Övrigt”. För fördjupad förståelse
kring de tankar som finns redovisar vi ett urval av de många fritextkommentarerna inom olika
områden. De återges i oredigerad form (några är dock något förkortade) sist i denna
sammanställning.
Kortfattat kan vi dra följande slutsatser från era svar:
• Åldersspridningen i området är relativt jämn, många äldre poängterar att det finns
besökande barnbarn som nyttjar lekplatserna.
• Nästan hälften av hushållen nyttjar lekplatserna sällan eller aldrig, vanligast är en eller ett par
gånger i veckan.
• Endast två av lekplatserna får ett snittbetyg över medel (3), resten ligger mellan 1,2 till 2,6
vilket får tolkas som ett relativt dåligt betyg.
• De flesta vill ha fler/nya; gungor, kompis/fågelbogungor, lekställningar, basketkorgar och
lekfordon (bil/båt/buss/tåg), vipp/fjädergungor, bebisgungor, lekställning för de minsta och
sandlådor.
• En majoritet vill ha färre men större lekplatser (t ex satsar vi på en eller två större lekplatser i
området) medan många tycker att det är bra som det är nu.
• Andra former av aktivitetsplatser eller utrustning som önskas är; sittbänkar, grillplats, bord,
sandlådeskydd och utegym/träningsredskap.
Vi kommer efter sommaruppehållet att sätta ihop en referensgrupp med handplockade deltagare
som anmält sig, samt kontakta entreprenörer för professionell vägledning i hur vi med era önskemål
nedan får till en efterlängtad upprustning av lekplatserna. Förslag kommer sedan att konkretiseras i
dialog med referensgrupp och övriga nödvändiga intressenter.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Väsbyvägen 8, 178 35 Ekerö
www.ekerovasby.se
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Vad är det för ålder på boende i ert hushåll?
71 år och äldre
8%

0-5 år
10%

61-70 år
16%

6-10 år
14%

51-60 år
4%

11-15 år
7%

41-50 år
10%

16-20 år
7%
31-40 år
15%

21-30 år
9%

Använder du och dina barn lekplatserna i området, om ja, hur ofta?
Dagligen
13%

En eller ett par gånger
i veckan
25%

Aldrig eller sällan
47%

En eller ett par gånger
i månaden
15%
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Är du och dina barn nöjda med lekredskapen på lekplatserna?
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Om vi ska köpa in ny lekplatsutrustning vill jag/vi helst ha?

Rutschkana
4%

Gungor
10%
Kompis/fågelbogunga
10%

Övrigt
36%

Lekställning
9%

Basketkorgar
8%

Sandlåda
4%
Lekställning liten
4%
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Tåg / Båt / Buss / Bil
6%
Vipp/Fjädergunga
5%
Bebisgungor
4%
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Vad anser du om antalet lekplatser vi har i området?
Ingen åsikt
20%
Bra som det är nu
31%
Vill ha fler men
mindre
4%

Vill ha färre men
större
45%

Finns det andra former av aktivitetsplatser eller utrustning som du vill ha i
området?
Övrigt
19%

Sittbänkar
29%

Spolplatta bil
4%
Trafikbegränsning /
Farthinder
4%
Utegym /
träningsredskap /
balans
9%
Sandlådeskydd
9%
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Grillplats
15%
Bord
11%
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Fritextkommentarer om lekplatser och utrustning
”Antalet lekplatser bra som det är nu. Det ger möjlighet för rörelse när man går från en lekplats till en
annan.”
”Det är bra med en upprustning av lekplatserna men gör det över tid eftersom jag förmodar att det
är kostsamt. Vi i vårat hushåll har ingen önskan att betala mera i månadsavgift för att upprustningen
ska gå snabbt.”
”Bra om ungarna får en fin lekplats, eftersom mina är för stora så har jag ingen åsikt men vill
poängtera att det är viktigt för småungarna i området.”
”Några små, men 2 stora för hela området. De flesta lekplatserna är mer utvecklade för
barnstorleken 1-4 år.. Sandlådenivå.. Kunde vara kul att lekplasterna kanske kunde serva barnen i 415 års åldern också.”
”Flyttade in i området när det var nytt (med småbarn), men har egentligen aldrig utnyttjat
lekplatserna, så jag har inga synpunkter på dessa, men om den här undersökningen utgår från barns
säkerhet, så finns det ett annat ständigt ökande problem i området och det är biltrafiken i
gränderna.”
”Satsa på en större lekplats per gränd.”
”Vore trevligt med en fest- och kursverksamhetslokal i området samt gäststuga för besökare, kanske
är det orimligt, men det är i alla fall ett önskemål för framtiden :-)”
”Vi är pensionärer och våra barn är utflugna. Därför har vi inga särskilda önskemål vad gäller
lekplatser. Men det är trevligt även för oss om det finns lekplatser dit det kommer barn och leker.
Det ger liv och glädje. Föräldrar med barn kan säkert komma med bra förslag hur lekplatserna skall
utrustas.”
”Färre antal (2 st)lekplatser med aktiviteter för de minsta upp till tonåringar. En aktivitetsplats för
Hampvägen/Rapsvägen och en för Linvägen/Senapsvägen. Här ska det finnas enkla aktiviteter för alla
barn i olika åldrar. Här ska det finnas enkla redskap som volträcke, gungor, klättervägg, bollplank mm.
Det ska inte vara en lekplats för dagmammor och förskolor.”
”Jag tycker att det vore bra om man gjorde två riktigt bra lekplatser i området. En som är riktad till de
lite yngre och en till de lite äldre.”
”Ta bort den lilla lekplatsen mellan Lin o Senap (nr 3). Kvar blir fyra små lekplatser bakom varje
garage och två stora (nr 2 och 6). Inga grillar, vindskydd etc. Dessa skulle bara bli vandaliserade.”
”Koncentrera på max 3 st bra och säkra lekplatser. Helt onödigt med så många lekplaster. Också rent
ekonomiskt måste detta bli en fördel.”
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”Jag tycker man kan fokusera på att ha en större lite roligare lekplats för större barn, men med några
saker även för mindre barn. Sen är det bra med små lekplatser på varje gård, men det räcker med en
per gård känns det som. Hellre färre men fina än många tråkiga.”
”Kan konstatera att vårt område har högst antal lekplatser i hela Ekerö kommun”

Referenskartor
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