EKERO-VASBY
Samfällighetsförening

Summering av lekplatsprojekt
Bakgrund
På grund av uppmärksammade brister i underhåll av lekplatserna, genomfördes en syning av samtliga
lekplatser i området som föreningen ansvarar för. Det noterades flera allvarliga brister som kan leda
till personskada, eller i värsta fall dödsfall. Många redskap samt dess markanläggning var i
undermåligt skick och levde inte upp till dagens standarder. Styrelsen beslutade därför att upprusta
lekplatserna i flera steg. Det första steget var att bygga bort dödsfällor, varför lekplats 3 helt revs och
lekhuset i lekplats 2 byggdes om. Det har även fyllts på med ny fallsand på många ställen. Syftet med
nästa steg var att under 2011 arbeta fram förslag på hur utemiljön, med fokus på lekplatserna, kan
förbättras utifrån önskningar från boende i området.

Projektutförande
Målet har varit att presentera ett konkret förslag på utformning och kostnad till kommande
årsstämma, som en del av underhållsplanen. Projektets fokus har varit på lekplatserna och dess
närmiljö med en målgrupp som består av familjer med barn upp till 15 år. Det är dock viktigt att
uppmärksamma utemiljön för alla, vilket gjorde att styrelsen via den enkät som delades ut, ville ha in
åsikter från alla boende om det finns något utöver lekplatser som ni ville uppmärksamma. Totalt fick
styrelsen 53 svar där följande slutsatser kunde dras:








Åldersspridningen i området är relativt jämn, många äldre poängterade 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 fick ett snittbetyg över medel (3), resten låg mellan 1,2 till 2,6
vilket får tolkas som ett relativt dåligt betyg.
De flesta ville 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 ville ha färre men större lekplatser (t ex satsar vi på en eller två större lekplatser
i området) medan många tyckte rådande fördelning var bra.
Andra former av aktivitetsplatser eller utrustning som önskas är; sittbänkar, grillplats, bord
sandlådeskydd och utegym/träningsredskap.

Under utförandet har projektgruppen samtalat med flera olika leverantörer av lekplatsutrustning.
Det visade sig tidigt att en boende i området säljer utrustning för Slottsbro, styrelsen har därför
tacksamt fått ett stort stöd i utformningen och kalkyleringen av de olika förslagen som har arbetats
fram.
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Som stöd till styrelsens projektgrupp, togs efter sommaruppehållet en referensgrupp fram genom ett
urval av boende som anmälde sitt intresse via enkäten. Referensgruppen har löpande har blivit
inbjudna till rundvandring, deltagit i diskussioner och tagit del av projektets fortskridande delresultat.

Förslag till upprustning
Nu finns ett förslag till en upprustning av fyra lekplatser med offert från leverantören Slottsbro.
Tanken bakom förslaget är att området ska ha en hög säkerhetsstandard, som senare kommer att
behövas verifieras av besiktningsman. Vidare är tanken att det ska finnas ett flöde genom hela
området, där varje gränd har nära till minst en lekplats, för att barnen ska kunna leka nära hemmet.
Dessutom väljer vi att ha två lekplatser där vi satsar lite extra, där dessa fungerar som en knutpunkt
för områdets olika gränder. Lekplats 2 (Linvägen, Kullen) är en sådan knutpunkt för Linvägen och
Senapsvägen, där vi idag även har den lägsta utrustningsstandarden. Lekplats 5 (Rapsvägen
garagelänga) är en knutpunkt för Rapsvägen och Hampvägen. Utöver dessa lekplatser, upprustar vi
lekplats 1 (Linvägen) och lekplats 4 (Senapsvägen). Detaljritningar på förslagen finns i separata
dokument. Förslaget från styrelsen är att under våren 2012 påbörja upprustningen genom att anta
föreslagen underhållsplan.
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Områdets lekplatser
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