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Lekplatsplanens syfte är att ge riktlinjer för planeringen av
kommunala lekplatser i Vallentuna kommun.
Lekplatsplanen innehåller strategier kring placering av nya
lekplatser, riktlinjer vid utformning, kostnadsuppskattning
samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.
De befintliga lekplatserna presenteras med en inventering över hur de ser ut idag med en slutsats på förslag på
framtida åtgärder.
Åtgärderna är tänkta att ha ett nio års perspektiv det vill
säga sträcka sig till 2026. Därefter är lekplatsplanen tänkt
att revideras.
Lekplatsplanen redovisar även i slutet ett gestaltningsexempel som är framtaget tillsammans med ÅF. Gestaltningsförslaget illustrerar hur en av kommunens lekplatser vid en
stor upprustning kan omvandlas till en spännande, rolig
mötesplats och en tillgänglig lekmiljö.
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Bakgrund

Dagens lekplatser
Vallentuna kommun äger och ansvarar idag för 26 stycken
kommunala lekplatser i varierande storlek på allmän mark.
Kommunen växer när nya områden exploateras och fler
barnfamiljer flyttar till Vallentuna vilket innebär att trycket
på de befintliga lekplatserna blir högre.
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Dessa lekplatser är gamla samt i varierande storlek.
Samhällsbyggnadsförvaltningen såg ett behov av att göra
en inventering, ta fram strategier och en åtgärdsplan för
kommunala lekplatser då det saknats ett sådant dokument
i kommunen.
Lekplatsplanen kommer att ge strategier och riktlinjer för
planering av nya lekplatser i planer och exploatering.
Behov av upprustning och avveckling av befintliga lekplatser kommer att redogöras och förslag på nyanläggning av
lekplatser där det saknas i dagsläget på befintlig kommunägd mark.

Barn behöver lek-och aktivitet
FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till lek
i en stimulerande, trygg och lämplig miljö! Utemiljöer
och lekplatser som är varierande, tillgängliga, trygga, och
stimulerande har stor inverkan på barns sociala, motoriska
och mentala utveckling menar Boverket. I FN:s barnkonvention artikel 13 står det även att alla barn har rätt till lek,
vila och fritid.

Förr placerades det ofta ut en gungställning och en baksandlåda och det resulterar i en lekmiljö som varken är
kreativ eller särskilt rolig att leka i. En kommunal lekplats
är ett komplement till lekmiljöer på privata fastigheter och
ska därför innehålla ett bredare lekutbud. Lekplatser fungerar som mötesplatser för både barn och deras föräldrar.
Med rätt utformning kan även lekplatsen bli välbesökt av
besökare som bor längre bort.

Säkerhet
Vallentuna kommun är i egenskap av markägare enligt PBL
(Plan-och bygglagen) skyldig att underhålla kommunägda
lekplatser på ett sådant sätt att olycksrisken minimeras.
Allvarliga fel på lekplatsen ska alltid åtgärdas omedelbart.
Lekplatsernas drift sköts av kommunens upphandlade
driftentreprenör. I avtalet ingår:
• En rutinmässig tillsyn av lekplatserna varje vecka i samband med renhållningen.
• Funktionsbesiktning varje kvartal där kontroll av funktion och stabilitet ingår.
• 1 årlig lekplatsbesiktning av en certifierad lekplatsbesiktningsman i enlighet med säkerhetskraven i SS-EN
1176 och SS-EN 1177.

Tillgänglighet

Lekplatsers spridning - viktigt vid planering!

Tillgänglighet syftar till att lekplatsen ska vara lätt att hitta
till, ta sig till och för alla att använda i möjligaste mån.
Detta betyder inte att samtliga lekredskap ska vara tillgängliga för alla alltid.
Lekplatsen ska möjliggöra möten mellan olika åldrar, kulturer och människor med eller utan funktionshinder. För
att bidra till lek mellan olika barn bör man inte särskilja på
lekanordningar för funktionshindrade och andra barn.

Lekplatsplanen har en viktig funktion ur ett översiktligt
planeringsperspektiv. Planen ska säkerhetsställa att barnen
även får plats i översiktsplanering.

Vid planeringen av lekplatsen är det mycket viktigt att
kompetens finns angående vilka mått som är styrande för
utformningen. Vad som krävs för att man ska kunna ta sig
fram och inte minst vända sig med olika typer av hjälpmedel.

I en Movium fakta rapport "Plats för lek i översiktlig planering" från 2014 står det om en undersökning som gjorts
av översiktsprogram från Stockholms läns kommuner. I
den så var det endast 6 av 26 kommuner som hade orden
"lekplats", "lekpark" och"parklek" med i översiktsprogrammen. Det kan enligt dem resultera i att barn glöms bort i
planeringsprocessen och i ett senare skede kan det vara
svårt att finna en tillgänglig yta för lek som barn faktiskt
behöver. I centrala delar av städer är det oftast svårare att
ta en mark i anspråk i efterhand för att bygga lekplatser.
De 26 stycken kommunala lekplatser som finns i Vallentuna kommun idag är som tidigare beskrivits i varierande
storlek. I områden som Rickeby, Lovisedal och Snapptuna
finns det idag flertalet mindre lekplatser geografiskt väldigt
nära varandra som erbjuder väldigt lite lekutbud.
I andra områden saknas det helt en kommunal lekplats på
allmän mark som i Lindholmen, Kårsta, Karby och Centrala
Vallentuna. (se karta sida 7-8).
Kommunen ska se över var närmsta kommunala lekplats
finns vid exploatering av nya områden. Inom tätort ska
det finnas en lekplats på allmän platsmark inom rimligt
avstånd från hemmet, cirka 500 meter. Finns det inte en
befintlig kommunal lekplats på allmän platsmark inom

cirka 500 meter ifrån hemmet så ska det planeras in utrymme för anläggning av en ny lekplats redan i planskedet
vid exploatering av nya områden.
Forskning som Boverket gjort visar på att gränsvärdet för
hur långt man är villig att gå till fots för att komma till ett
grönområde är 300 meter. Med tanke på utgångläget i
Vallentuna blir måttet 500 meter till närmsta lekplats ett
rimligt första mål att uppnå. Kommunen har dock många
naturområden så inom bostadsområden är det relativt
nära till tätortsnära natur eller parkmark som möjliggör
ytor för spontan lek och rekreation.

Innehåll - Riktlinjer vid utformning
Lekplatserna ska ha varierande innehåll och ha sin egna
identitet. Det innebär att det ska finnas variation av lekutbud och utformning. Lekplatser ska utformas så att de blir
tillgängliga för besökare med funktionshinder och det ska
finnas sittplatser, möjlighet att vara i sol såväl som skugga. .
All lekutrustning och markutrustning ska alltid följa SS-EN
1176 och SS-EN 1177. Plan-och bygglagens alla normer
skall följas, speciellt ska tillgänglighet funktionshinder
beaktas. Vid ombyggnation ska reglerna i BFS: 2003:19
HIN 1 följas.

Följande saker är viktiga att tänka på vid utformning av
gestaltningsförslag vid upprustningar och nya lekplatser.
Framkomlighet och avgränsning
• Sarger och annan kantavgränsning skall finnas mellan
olika material, ytor eller fraktioner. Dessa ska utformas
så att skötsel t.ex. gräsklippning kan utföras utan hinder.
Sarg eller kant får aldrig utgöra fara för barn som leker.
• Ytor med baksand eller reax ska ritas in så att det går
att enkelt kunna fyllas på med sand med lastbil eller
kranbil. För detta krävs åtkomst direkt utifrån, eller en
tremetersgrind med direkt anslutning till körbar väg av
minst samma bredd.
• Entréer till lekplatsen ska tydliggöras.
Markmaterial
• Rörelsehindrade personer ska kunna ta sig fram till
lekplatsen.
• Reaxytor* och baksandytor ska inte vara precis bredvid
varandra så att sanden mixas med varandra.
• Bark ska inte användas som fallmaterial.
• Baksandlådor bör ha någon form av solskydd. Målet
är att 50% av friytan är skuggad under den tid barnen
är ute och leker, detta gäller särskilt de platser barnen
uppehåller sig länge vid.

*Reax är sanden (fallunderlaget) som är under gungor
och andra lekutrustningar.
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Lekutrustning
• Lekutrustningen ska vara av hållbart material och kunna
driftas.
• All lekutrustning ska vara TÜV-godkänd.
• Det ska finnas lekutrustning för barn i olika åldrar och
variation på lekutrustningen.
• Lekutrustningarna ska vara utformade så att de når fram
till så många barn som möjligt.
•
Markutrustning
• Parksoffor och bänkbord. De ska vara nedgjutna i marken och i tåligt material.
• Papperskorgar. De ska vara nedgjutna i marken. De ska
vara låsbara och försedda med någon typ av lock.
Papperskorgarna bör ha håligheter på ”väggarna” då
dessa blir mindre klottervänliga då.
• Cykelställ. Cykelställ för markförankring skall kunna
gjutas med gjutklump per ben eller fäste alternativt
med nedgrävningsfundament. Cykelställen bör vara så
att det går att låsa fast ramen.
• Belysning ska finnas på lekplatsen.
Växter
• Giftiga eller allergiframkallande växter får ej finnas på
lekplatsen
• Fruktträd undviks.
• Slutstorlek för träd men även för övriga växter skall
beaktas vid placering. Stäm alltid av detta mot något
standardverk till exempel Bengtsson, Stadsträd från
A–Z, Svensk Byggtjänst förlag 2000.
• Träd får inte placeras närmare än 5-7 m från en byggnad. Buskar skall alltid planteras ett halvt cc-mått in
från kantsten, stängsel eller annan intilliggande yta som
annars riskerar att bli över- eller igenväxt. Buskar skall
alltid planteras minst 1m ifrån fasad. Växter får aldrig
växa/klättra på husfasad. Beakta alltid växters placering
i förhållande till fasader, fönster, stängsel, armaturer och
körvägar.

strategier och riktlinjer för lekplatser

• Gräsytor skall om möjligt vara åtkomliga för klippaggregat med 1,5 meters bredd.

Klassindelning av lekplatser
Många kommuner delar in lekplatser i olika typer beroende på storlek och innehåll. Man brukar tala om tre olika
typer av lekplatser.
Närlekplats
Närlekplatsen är en mindre lekplats med litet utbud av lekutrustning. Denna typ av lekplats används mest av boende
i närområdet och lockar oftast inte besökare långt ifrån.
Vanligtvis innehåller närlekplatsen en gunga, baksandlåda,
fjädergungdjur, en sittplats och vänder sig oftast till barn i
åldern 1-6 år.
Områdeslekplats
En områdeslekplats är en lite större lekplats än närlekplatsen och bjuder på mer lekutbud som lockar fler besökare.
Områdeslekplatsen bör vara tillräckligt stor för att rymma
många barn samtidigt. Den bör innehålla lekutrustning
för olika åldrar som exempelvis klätterlek, fjädergungdjur,
rutschkana, baksandlåda, gungor och bänkbord. Cykelparkering bör också finnas i anslutning till lekplatsen samt
belysning.
Områdeslekplatsen riktar in sig mot något äldre barn än
närområdeslekplatsen. Åldergruppen är cirka 1-10 år.
Stadsdelslekplats
I Vallentuna kommun saknas det en stadsdelslekplats. En
stadsdelslekplats är en lekplats som hör till en hel stadsdel.
Tillräckliga ytor för lek krävs samt ett stort utbud av lekutrustning av varierande utbud samt ytor för bollek.
Målet med stadsdelslekplatser är att de ska fungera som
ett utflyktsmål för barn och föräldrar i hela kommunen
samt besökare utifrån.

Stadsdelsplatser bör ha attraktioner för yngre tonåringar
och trevliga sittmiljöer för föräldrar och andra besökare.

Karta över Vallentunas kommunala lekplatser på allmän platsmark idag, 2017

Cykelparkering måste finnas och det är även önskvärt med
en bilparkerings möjlighet inte för långt ifrån.
Lekplatsen måste innehålla belysning.
En stadsdelslekplats ska vara intressant för ett brett ålderspann, ca 1-14 år.

Skötsel och underhåll
Gatu-och parkavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av de kommunala
lekplatserna.
Kommunens upphandlade driftentreprenör ansvarar
ogräsrensning, häckklippning med mera på lekplatserna.
Entreprenören ansvarar för veckovis okulär tillsyn, överlämning av kvartalsrapporter och årlig certifierad lekplatsbesiktning av lekplatserna.
Det är i samband med dessa lekplatsbesiktningar som de
akuta underhållsåtgärderna planeras.
Större upprustningar och nyanläggning av lekplatser krävs
det investeringsmedel för att kunna projektera och genomföra (se sid 10). Akuta åtgärder görs inom driftbudget
för akut underhåll.

Avveckling av lekplatser
Lekplatser som inte uppfyller säkerhetskrav, har ett begränsat lekutbud och ligger geografiskt nära andra lekplatser
ska avvecklas.
Vid avveckling är det viktigt att ge information till de närboende i området samt att tillgång till annan närliggande
lekplats finns. Lekplatser som är utpekade i detaljplan kan
det krävas en planändring för att kunna avveckla.
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Upptagningsområde för Vallentunas befintliga kommunala lekplatser idag, 2017 (500 meter)

Befolkningsprognos barn 0-12 år 2017-2026 i Vallentuna kommun
De områden som saknar kommunal lekplats i närheten i dagsläget har markerats som bristområden med blå färg
områdesnamn
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*De två mindre cirklarna innebär att lekplatsen egentligen inte räknas
som en lekplats utan mer som en lekyta på grund av att det är för få
lekutrustningar

nyko

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

vikgingen/pg-gär

1111

18

18

20

21

22

22

22

23

21

2026
22

präsgårdsgärde

1112

33

36

38

44

49

54

62

67

75

80

centrum

1113

117

124

137

148

157

168

184

197

197

204

norr/sörgården

1114

116

112

108

97

95

94

85

82

77

77

snapptuna

1121

49

49

50

53

56

56

56

57

58

61

rosengården

1122

6

7

8

9

10

11

11

12

12

13

lugnet/roseng ö

1123

40

38

37

36

36

37

38

37

37

37

västanberga

1124

179

177

173

166

180

188

231

285

336

394

dragonvreten

1125

71

69

70

67

63

59

54

50

49

48

övr nv tätorten

1126

355

351

346

332

322

298

285

269

251

244

ekebydal/rosend

1127

147

140

130

132

130

122

123

120

121

118

ekeby

1128

51

46

49

48

49

49

50

51

55

54

hammarbacken

1129

67

61

56

52

46

44

39

37

37

30

västra ormsta

1131

200

193

196

195

189

188

183

172

167

160

norra ormsta

1132

94

80

75

69

66

65

57

56

50

50

ormsta hage

1133

38

36

29

30

31

32

32

29

31

31

no ormsta

1134

352

359

366

381

383

396

410

430

452

469

södra ormsta

1135

49

49

51

51

48

49

46

42

42

41

åby

1136

154

145

147

132

127

131

135

138

142

156

åby ängar

1137

144

226

244

278

341

381

422

461

491

516

gröndal

1150

189

183

181

175

173

168

157

152

139

131

nv bällsta

1141

255

274

280

288

294

300

304

307

312

315

o bällsta-lagmansv

1142

106

103

103

104

104

109

116

123

122

122

rickeby

1143

141

140

138

132

126

126

116

111

111

111

karlberg

1144

29

28

28

26

27

24

23

22

21

21

trekanten

1145

39

40

39

37

35

34

35

32

31

32

kragstalund

1146

539

515

498

491

470

461

445

454

451

444

sv bällsta

1147

483

468

448

426

406

388

363

345

326

315

bällstaberg

1148

510

489

478

479

489

498

509

534

559

586

kullaberg

1149

155

152

161

164

163

158

160

152

156

150

lindholmen

3100

228

227

237

240

235

242

249

256

261

270
140

kårsta t

5110

101

99

99

103

104

107

113

125

133

kårsta glb

5200

78

78

77

79

80

79

76

73

73

71

lussinge

6100

8

7

9

9

10

11

11

16

20

24

karby

7110

147

154

154

159

166

186

199

213

220

226

brottby

7120

47

47

51

51

51

48

50

51

48

50
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Kostnader och finansiering

Vallentuna kommun har i dagsläget en driftbudget med aktivitet 'Parkåtgärder' på 1
050 000kr/år som ska gå till flera olika åtgärder på parkmark. Exempel på sådana
åtgärder är trädbeskärningar, nya parkbänkar, anläggning av träd, nya rabatter och/
eller komplettering i rabatter med mera det vill säga inte endast till lekplatser.
I kommunplan 2017-2019 finns 1 000 000 kr avsatt per år i investeringsbudgeten
för perioden 2017-2026. Kostnaden för upprustning av lekplatser är stor och denna
avsatta budget beräknas täcka kostnaden för mindre upprustningar av lekplatser där
projektering inte krävs. Med mindre upprustning menas exempelvis byten av enstaka lekutrustning, sandbyten och mindre underhåll som nytt staket med mera.
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Lekplatsinventering
Kostnadsuppskattning

Vid nyanläggning av en störrelekplats krävs det stora markarbeten, helt nya lekutrustningar och anläggning av belysning. Vid nyanläggning av en större lekplats kan
även bygglov vara nödvändigt och eventuellt planändring i vissa fall.

Nyanläggning av lekplatser inom exploateringsområden
Lekplatser som ska byggas inom nya områden eller i anslutning till nya områden
vid exploateringsprojekt finns möjlighet till att göra ett avtal med exploatörerna i
området om att de är med och finansierar nyanläggning av kommunala lekplatser
genom exploateringsbidrag. Inom de områden där gatukostnadesersättning tas ut kan
kostnaderna för anläggandet av en lekplats helt eller till viss del ingå i underlaget till
gatuskostnaderna och då tas ut av fastighetsägarna i området. Då privata
lekplatser anläggs vid nybyggnadsprojekt ska krav på utrustning och utformning
fastställas i exploateringsavtal

Åtgärdsförslag
I slutet av varje inventering finns det förslag på åtgärder på lekplatsens framtida utveckling eller avveckling. Detta åtgärdsförslag kommer att vara någon av följande:

Mindre upprustningar

1 500 000 kr/år cirka 2 lekplatser

Inledning

Större upprustningar

3 000 000-4 000 000 kr/lekplats

En kort beskrivning av lekplatsens läge och historia.

5 000 000 kr/lekplats

Inventering

51 250 000 kr

Klassificering
Beskriver vilken lekplatstyp lekplatsen räknas som.

Nyanläggning av lekplatser på befintlig kommunmark (som troligtvis ej kan finansieras
genom exploateringsprojekt)
Summa
(Enligt åtgärdsförslag sida 42-43)

Större upprustning och nyanläggning av lekplatser på befintlig
kommunägd mark
Större upprustningar och nyanläggning av lekplatser på befintlig kommunägd mark
kräver mer investeringsmedel då det krävs platsspecfika utredningar, projektering
och upphandling av entreprenör som ska anlägga lekplatsen. Fastighetsägare som gör
större upprustningar ska tillgänglighetsanpassa lekplatserna enligt reglerna i BFS:
2003:19 HIN 1.

Inventeringen av befintliga lekplatser redogörs utifrån följande punkter.

Driftkostnad
Driftkostnaden för lekplatserna kommer att ökas successivt som det görs större upprustningar och vid nybyggnation av nya lekplatser. Nuvarande kostnaderna kommer
även att minska något av de lekplatserna som föreslås avvecklas.
Driftkostnaderna efter större upprustning och nyanläggning beror på utformningen
av lekplatserna och är däför svår att förutspå i dagsläget.
Vid varje större upprustning och nyanläggning av lekplats ska därför driftkostnaden
beaktas och redovisas.

Utrustning
En sammanfattning av vilken typ av utrustning som finns på lekplatsen vad gäller
lekutrustning och markutrustning.
Markmaterial
En sammanfattning av vilka typer av markbeläggning som finns på platsen.
Vegetation
En sammanfattning av vilken vegetation det finns på platsen.
Tillgänglighet och trygghet
Beskriver hur välanpassad lekplatsen är för funktionshindrade samt den upplevda
tryggheten vad gäller belysning.
Lekvärde och trivsamhet
Detta stycke beskriver om platsen upplevs som trivsam att vara på, både för vuxna
och barn.

Ordinarie underhåll
Lekplatser där inget större underhåll planeras förutom oförutsedda fel som dyker
upp på besiktningar och skötselåtgärder som baksandbyte med mera.
Mindre upprustning
Lekplatsen behöver rustas upp med några nya utrustningar (men har bra grundutbud
för lekplatstypen), sandbyten och kanske någon ny sittplats.
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Större upprustning
Lekplatsen har stor potential för att utvecklas men behöver göras om i stor omfattning, nya lekutrustningar, markarbeten och tillgänglighetsanpassningar.
Större upprustning kräver projekering och investeringsmedel. Därför kommer det
inte att redogöras exakt vilka åtgärder som kommer att göras vid en större upprustning då det kommer att kräva en projektering och ett specifikt gestaltningsförslag för
varje lekplats. I slutet av lekplatsplanen ges det ett gestaltningsförslag för en specifik
lekplats som ett exempel på hur ett sådant kan se ut.
Avvecklas på sikt
Lekplatser som är små, gamla och ligger geografiskt nära andra lekplatser som det
istället satsas på.

lekplatsinventering

lekplatsinventering

Blekingevägens lekplats

Vegetation
I omgivningen finns stora öppna gräsytor för fri rekreation. Ett stort poppel träd bidrar med skugga i den annars
öppna lekplatsen. Det finns en liten kulle på lekplatsen
som används till pulkaåkning av småbarn på vintern.

Lekplatsen ligger i området Ormsta i ett villaområde, nära
två förskolor och inte långt ifrån Ormsta station. Intill lekplatsen går en gång och cykelbana. Lekplatsen renoverades
2012 och har ett tema på vatten. Den kallas ofta för "Båt
parken" av kommuninvånare.

Tillgänglighet och trygghet
Det finns belysning på lekplatsen samt på gång och
cykelbanan bredvid lekplatsen vilket gör att den är delvis
upplyst på kvällstid.
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassadför rörelsehindrade på grund av grus, gräs och reaxsand ytor.
Det är ett öppet område vilket ger bra syn och det finns
inget störande buller från trafik då lekplatsen ligger i ett
lugnt bostadsområde.

Adress: Blekingevägen 61B
Klassificering: Områdeslekplats
Yta: 929 m²

Inventering
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Utrustning
• 1 båt lekställning ”Isbjörn” MS32P, Kompan
• 1 baksandlåda med bakbord, ”Snurrbord”, M571, Kompan
• 1 gungställning, 2 däck gungor och en babysits, Hags
• 1 fjädergunga ”Sjölejon”, KPL102, Kompan
• 1 fjädergunga, ”Delfin”, KPL106, Kompan
• 1 fjädergunga, ”Drake”, Hags
• 1 gungbräda, ’Bläckfisk’, M181, Kompan
• 1 sköldpadda, artikelnr TLB9745, Slottsbro
• 1 bänkbord
• 1 papperskorg, Otto
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Grusyta
• Reaxsand
• Gräsytor
• Baksand

Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är frekvent välbesökt. Både av förskolor och
kommuninvånare.
Lekutrustningen är bra för mindre barn men lekplatsen
skulle kunna utvecklas mer med vatten temat och fler sittplatser skulle göra lekplatsen mer trivsam som mötesplats.

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning

Sturevägens lekplats
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är väldigt populär bland kommuninvånare
samt förskolor och skolor då den inbjuder till rolig lek med
lekutrustningar.
Den ger även en naturlig lekmiljö i skogen som är härlig
och rofylld att vistas i. Lekutrustningen är för både mindre
barn och något äldre barn. Linbanan är speciellt omtyckt
av barnen.

Lekplatsen kallas ofta för "Haga naturlekplats". Det är en
lekplats i skogsmiljö i Ormsta området. Den är nära villor,
en skola och en förskola. Lekplatsen ger en känsla av skog
och lite magi. Renovering gjordes 2011 och delar av lekutrustningen målades sommaren 2016.
Adress: Sturevägen 37b
Klassificering: Områdeslekplats
Yta: 3449 m²

Det finns sittplatser att sitta på och en grillplats som är
välanvänd av skolor och förskolor.

Inventering
Utrustning
• 1 Linbana, okänd tillverkare
• 1 Fjädergunga häst nr 1.43, Sik-Holz
• 1 Karusell, Svamp nr 4.8.8, Sik-Holz
• 1 Balanslek med hängbro, Sik-Holz
• 1 Lekhus, Sik-Holz
• Fjädergungor, getingar nr 1.36, Sik-holz
• 1 gungställning, 2 däck gungor och en babysits, nr
020418M, Lappset
• 1 Baksandlåda med bakbord, Sik-Holz

Åtgärdsförslag
•
•
•
•

1 papperskorg
2 bänkbord
1 grillplats
1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Bark
• Jord
• Berg
• Grus
• Reaxsand
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen ligger i en skog där det växer mycket tall, gran,
några buskar och lågväxande skogsväxter.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade då den ligger i en skog med bark och berg i dagen.
Det finns ingen belysning på platsen så den är mörk på
kvällstid och det växer mycket träd mellan lekplatsen och
gång-och cykelvägen vilket gör att lekplatsen syns inte så
tydligt.

Mindre upprustning
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lekplatsinventering

lekplatsinventering

Slånbärsvägens lekplats

Vegetation
Lekplatsen ligger intill en liten träd dunge i ett villaområde
där det växer björkar, granar, sly buskar och lågväxande
skogsväxter.

Slånbärsvägen är en liten lekplats för mindre barn och
ligger mitt i ett villa kvarter bredvid en gc väg. Den kallas
ibland för ”Kotte parken”. Det skedde en mindre renovering 2015 då baksandlådans sarg och baksand byttes ut
mot nytt samt stridssanden under klätterleken byttes ut.
Ett ruttet volträcket togs bort.

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade då den är omgiven av en gräsmatta och grus som
fallunderlag. Det finns ingen belysning på lekplatsen men
den ligger bredvid en gc väg med belysning så den är
delvis upplyst på kvällstid.

Adress: Slånbärsvägen 20b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 1203 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 däck gungor och en babysits, Hags
• Klätterlek med rutsch, Hags
• 2 bänkar
• 1 baksandlåda
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
• 1 papperskorg, Otto
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Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är utrustad för mindre barn och har inte ett
stort lekutbud men den är på en lugn plats som ger både
sol och skugga.
Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Baksand

Åtgärdsförslag
Ordinarie underhåll.

Snapptunavägens lekplats

av en träsarg och lekytan är av reaxsand. Det finns inga
färgkontraster på lekytorna och inte någon belysning på
lekplatsen så den är mörk på kvällstid.

Snapptunavägens lekplatsen är en ganska stor lekplats
till ytan men erbjuder endast ett litet lekutbud i nuläget.
Lekplatsen ligger väldigt nära Ormsta station och ett stort
bostadsområde. Lekplatsen besöks frekvent av en förskola
i närheten. Det finns stor potential för utveckling av lekplatsen och göra den till en välbesökt mötesplats för både
barn och föräldrar.

Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är utrustad för småbarn. Mycket öppna ytor
ger möjlighet för fri rekreation och pulkabacks åkning på
kullen på vintern.

Adress: Snapptunavägen 2b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 4923 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 däck gungor, 1 dubbeldäck gunga
och en babysits, Hags
• 1 rutschbana, okänd tillverkare
• 1 klätterlek med rutsch, nr 608256, Hags
• 1 fjädergunga MC, Hags
• 2 fjädergunga häst, Hags
• 2 baksandlådor
• 4 bänkar

• 2 bänkbord
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
Markmaterial
• Reaxsand
• Gräsytor
• Asfalt (runt lekytan av sand)
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen ligger på en stor öppen
gräsyta mellan villor i Snapptuna. Det
finns en stor gräskulle på mitten av
lekplatsen som inbjuder till lek även på
vintern med pulka åkning.
Det finns fina äppleträd på platsen,
några större lövträd och stora uppväxta
buskage.
Tillgänglighet och trygghet
Det finns tre ingångar till lekplatsen och inga av dem är helt tydliga.
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade då den är
omgiven av gräs, lekytan begränsas

Det finns sitt platser att sitta på men de är i dagsläget ganska slitna. Innehållsmässigt är det få lekutrustningar och
lekutbudet är begränsat.
Detta är den största lekplatsen till yta i Snapptuna området
och det finns stora möjligheter till att utveckla denna till
en områdeslekplats som skulle kunna fungera som en stor
mötesplats för både barn och föräldrar.
Lekplatsen behöver därför en stor omfattande upprustning.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning
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lekplatsinventering

Gullvivsvägens lekplats
Adress: Gullvivsvägen 6b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 5764 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 däck gungor och en babysits, Hags
• 1 baksand bord
• 1 baksandlådor
• 3 bänkar
• 1 papperskorg, Otto
• 1 skylt med information om markägare
Markmaterial
• Reaxsand
• Gräsytor
• Baksand
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lekplatsinventering

Vegetation
Lekplatsen är belägen på en stor öppen gräsyta med huvudsakligen tallar som träd, någr lövträd och buskar.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger mellan olika bostäder och är svår hittad
för allmänheten att besöka.
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade då den är omgiven av en gräsmatta och grus.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen attraherar mest besökare från bostäderna
precis bredvid och inte allmänheten. De öppna ytorna
fungerar som fri rekreation. Det finns sitt platser att sitta
på men de är i dagsläget ganska slitna. Lekutbudet är inte
särskilt stort på lekplatsen.
Lekplatsen ligger nära Snapptunavägens lekplats som det
istället skulle kunna satsas en stor upprustning på.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen avvecklas på sikt

Violvägens lekplats

Vegetation
Lekplatsen är belägen på en stor öppen gräsyta.

Violvägens lekplats ligger väldigt nära lekplatsen på Snapptunavägen och gullvivsvägens lekplatser. Lekplatsen är belägen mellan olika bostäder och är inte så lätt att hitta till.

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger mellan olika bostäder och är svår hittad
för allmänheten att besöka. Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade då den är omgiven
av en gräsmatta och grus. Det finns ingen belysning på
lekplatsen så den är mörk på kvällstid

Adress: Violvägen 10b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 3524 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 däck gungor och en babysits, Hags
• 1 klättervägg, Hags
• 1 fjädergunga, Hags
• 1 baksandlåda
• 1 Otto papperskorg
• 3 bänkar
• 1 skylt på gungstaket med information om markägare

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Baksand

Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen attraherar mest besökare från bostäderna
precis bredvid och inte allmänheten. De öppna ytorna
fungerar som fri rekreation. Det finns sitt platser att sitta
på men de är i dagsläget ganska slitna. Lekutbudet är inte
särskilt stort på lekplatsen.
Den ligger nära Snapptunavägens lekplats som det istället
skulle kunna satsas en stor upprustning på.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen avvecklas på sikt
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lekplatsinventering

Lars hårds väg lekplats
Lekplatsen ligger i ett bostadsområde och nära Karlbergsskolan. Lekplatsen anlades 2009.
Adress: Lars hårds väg 13B
Klassificering: Områdeslekplats
Yta: 4694 m²

Inventering
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Utrustning
• 1 klätterlek med rutsch, Kompan
• 1 fjädergunga ’”Nyckelpiga”, Kompan.
• 1 papperskorg
• 1 gungställning, 2 däck gungor, Kompan
• 1 gungställning, gungor, Kompan
• 1 kompis gunga, Kompan
• 1 baksandlåda
• 1 boulebana
• 1 bänkbord
• 1 bänk
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

lekplatsinventering

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Grus
Vegetation
Lekplatsen är omgiven av stora gräsytor som barn kan leka
fritt på. Träden på lekplatsen består mest av tall och björk
och det finns ett skogsområde bredvid lekplatsen .
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade då den är omgiven av gräs, lekytan begränsas av en
träsarg och lekytan är av reaxsand.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
.Lekplatsen ger ett större lekutbud med olika gungor och
klätterlek med rutsch. Det finns även möjlighet för aktivitet
för vuxna vid boulebanan.

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning

Lagmansvägens lekplats
Denna mindre lekplats ligger i ett bostadsområde.
Adress: Lagmansvägen 64b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 959 m²

Inventering
Utrustning
• 1 Fjädergungor, getingar nr 1.36, Sik-holz
• 1 Klätterlek med rutsch, Hags
• 1 gungställning, 2 däck gungor, 1 dubbeldäck gunga
och en babysits, Hags
• 1 baksandlåda
• 1 papperskorg Otto
• 2 bänkar
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Grus
Vegetation
Lekplatsen är omgiven av höga syren häckar, taggiga rosbuskar och några medelstora träd.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger mellan olika bostäder och bredvid en
gång och cykelväg. Den är ganska svår hittad. Lekplatsen är
inte tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade då den är
omgiven av grus.
Det finns belysning på Gång och cykelbanan som går igenom lekplatsen så den är delvis upplyst kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen erbjuder inte så mycket lekutbud då den är en
närlekplats men den är välbesökt av de som bor i närområdet. Lekutrustningen är för småbarn.
Det finns sitt platser att sitta på men de är i dagsläget
ganska slitna.

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning.
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lekplatsinventering

Odlingsvägens lekplats
Lekplatsen ligger bredvid en förskola i en skogsdunge. Den
är nära en stor grusbollsplan och bostadsområden.
Adress: Odlingsvägen 26B
Klassificering: Närlekplats
Yta: 927 m²

Inventering
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Utrustning
1 klätterlek med rutsch, Slottsbro, typ 406
1 gungställning, 2 däck gungor, 1 dubbeldäck gunga och
en babysits, Hags
1 häst med vagn, sik holz
1 baksandlåda
1 fjädergunga bil, okänd tillverkare
1 papperskorg Otto
1 bänkbord
1 vindskydd
1 grillplats
1 skyltstativ med information om markägare, Hags

lekplatsinventering

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Grus
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen är i en skogsdunge med höga tallar, aspar och
några andra lövträd som ger skugga en stund till ro.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger nära bostäder och bredvid en gång- och
cykelväg. Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för
funktionshindrade då den är omgiven av grus.Lekplatsen
ligger i ett undanskymt läge och saknar belysning så så den
är mörk på kvällstid. Det finns möjlighet att leka i skugga.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen har ett bra läge och den närliggande skogen ger
god möjlighet till att upptäcka och leka i naturen.
Idag är lekplatsen utrustad med basredskap.

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning

Skvadronvägens lekplats
Lekplatsen ligger i ett bostadsområde och har stora gräs
ytor runtomkring.
Adress: Skvadronsvägen 6b
Klassificering: områdeslekplats
Yta: 3960 m²

Inventering
Utrustning
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 gungställning, 1 enkel gunga, 1 dubbeldäck gunga
samt 1 babysits, Hags
• 1 volträcke, Hags
• 1 klättervägg, Hags
• 1 kompisgunga, Lappset
• 1 fjädergunga 4sits, Hags
• 1 karusell, okänd tillverkare

•
•
•
•
•
•
•
•

2 balansbommar, okänd tillverkare
1 fjädergunga häst, Hags
1 baksandlåda
1 papperskorg, Otto
2 bänkar
2 bänkbord
1 boulebana
1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Grus
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen är i en skogsdunge med höga tallar och lövträd
som ger skugga en stund till ro.

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger nära bostäder och bredvid en gång- och
cykelväg.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
Det finns olika lekutrustningar och stora ytor för fri lek. Det
finns även bollplan i närheten och en boulebana.
Flera av lekutrustningar är dock slitna och skulle behöva
bytas ut.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning.
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lekplatsinventering

Lovisedalshöjdens lekplats
Lekplatsen ligger mitt i ett bostadsområde i en skogsdunge.
Adress: Lovisedalshöjden 34B
Klassificering: Närlekplats
Yta: 1289 m²

Inventering
Utrustning
• 1 fjädergunga blå, Kompan, typ M101
• 1 skepp lekutrustning, Lappset, typ 101040M
• 1 papperskorg, Otto
• 1 bänk
• 1 skylt med information om markägare
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lekplatsinventering

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
• Jord
• Grus
Vegetation
Lekplatsen är i en skogsdunge med höga tallar.
Tillgänglighet och trygghet
Det är svårt att hitta lekplatsens ingång då den ligger omgiven av bostäder utan någon tydlig ingång.
Lekplatsen är inte tillgänglig för funktionshindrade på
grund av grus-och gräs underlaget samt höga sargkanter.
Lekytan är av reaxsand. Det finns mycket skugga på platsen
så lekplatsen är ganska mörk även dagtid.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
Utbudet av lekutrustning är mycket litet och attraherar
endast de boende i närområdet. Eftersom lekplatsen är i
en naturmark så finns det goda möjligheter att leka bland
buskar, träd och stenar. Det finns en sitt plats att sitta på
men den är i dagsläget ganska sliten. Den ligger nära Lovisedalsvägens lekplats som det istället skulle kunna satsas
en stor upprustning på.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt.

Lovisedalsvägens lekplats
Lekplatsen ligger nära Lovisedalsskolan i ett bostadsområde bredvid en gång- ochcykelväg.
Adress: Lovisedalsvägen 19b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 917 m²

Inventering
Utrustning
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 gungställning, 2 enkel gungor, Hags
• 1 fjädergunga gul/röd, Kompan
• 1 baksandlåda
• 1 papperskorg, Otto
• 1 bänk
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Raxsand
• Gräs
• Grus
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen har stora gräsytor runtomkring sig och är ganska öppet. Det finns inte några träd på lekplatsen.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen syns tydligt ifrån fastigheterna och ifrån vägen.
Lekplatsen ligger nära bostäder och bredvid en gång- och
cykelväg. Det finns belysning på gång- och cykelvägen så
platsen blir lite belyst på kvällarna.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
I nuläget ger inte lekplatsen så stora upplevelser.
Lekplatsen är ganska liten och omgiven av stora öppna
ytor.
Det finns goda möjligheter att vidareutveckla denna lekpark och göra den mer attraktiv för de boende i Lovisedalsområdet genom att göra en större upprustning.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning.
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Lovisedalsslingans lekplats
Lekplatsen ligger nära Lovisedalshöjdens lekplats och
Lovisedalsvägens lekplats. Denna lekplats är också i en
skogsdunge mitt bland bostäder.

Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Baksand

Adress: Lovisedalsslingan 102b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 964 m²

Vegetation
Lekplatsen är belägen i naturmark. Det växer höga stora
tallar mitt på lekplatsen.

Inventering

Tillgänglighet och trygghet
Det är svårt att hitta lekplatsens ingång då den är omgiven
av bostäder.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.

Utrustning
• 1 gungställning, 1 dubbeldäck gunga samt 1 babysits,
Hags
• 1 lekhus, Kompan
• 1 klätterlek med rutsch, Kompan, typ MSC5417M
• 1 sandleksbord
• 1 sandlåda
• 1 papperskorg, Otto
• 3 bänkar
• 1 skylt med information om markägare
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Lekvärde och trivsamhet
I nuläget ger inte lekplatsen så stora upplevelser. Den är
väldigt liten och placeringen på lekplatsen gör den inte
särskilt attraktiv för allmänheten utan endast för de boende precis bredvid.
Den ligger nära Lovisedalsvägens lekplats som det istället
skulle kunna satsas en stor upprustning på.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt.

Strandängsvägens lekplats
Lekplatsen ligger nära Gustavsudde, Vallentunasjön och
bostäder.
Adress: Strandängsvägen 21b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 171 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 enkelgungor, Hags
• 1 sandlåda
• 1 papperskorg, Otto
• 1 bänk
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs
• Baksand
Vegetation
Lekplatsen är belägen i naturmark. Det växer höga stora
tallar mitt på lekplatsen.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger bredvid ett gångstråk.
Det finns ingen belysning på lekplatsen så den är mörk på
kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
Lekutbudet på lekplatsen är väldigt begränsat och det är
svårt att utöka lekplatsen.
Lekplatsen används av de boende i närområdet.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt.
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Hasseluddsvägens lekplats
Lekplatsen anlades 2010. Den ligger bredvid en gång- och
cykelväg och ett bostadsområde. Delar av sik holz lekutrustningen målades sommaren 2016.
Adress: Hasseluddsvägen 6B
Klassificering: Områdeslekplats
Yta: 1386 m²

Inventering
Utrustning
• 1 klätterlek, typ 2.1.4.1, Sik-holz
• 1 fjädergunga hund, Sik-holz
• 1 fjädergunga tupp, typ 1.324, Sik-holz
• 1 balanslek, typ 9.1.4, Sik-holz
• 1 gungställning, 2 enkelgungor, typ 4.2.2, Sik-holz
• 1 sandlåda
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•
•
•
•
•
•
•

1 bakbord, Sik-holz
1 sandlek, Sik-holz
1 lekhus, Sik-holz
3 totempålar, typ 2.7.2 Sik-holz
1 fjädergunga stock, typ 1.30, Sik-holz
Bänkar, bord och papperskorgar måste kontrolleras
1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Grus
• Gräs
• Reaxsand
• Baksand
Vegetation
•Det finns många buskar av olika slag.
•Naturmark runtomkring.

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger nära bostäder och bredvid en GC väg.
Det finns belysningsstolpar så den är upplyst kvällstid. Den
är inte tillgänglighetsanpassad.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen ger lite olika möjligheter tilll lek. Platsen är
väldigt lugn att vistas på då det är nära tätortsnära natur.
Naturen bredvid ger även möjlighet till spontan lek.

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning

Fritzbergsvägens lekplats
Adress: Fritzbergsvägen 164b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 1288 m²

Inventering
Utrustning
• 2 bänkar
• 1 gungställning, 2 enkelgungor och 1 babysits, Hags
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 pendelgunga Älg, Hags
• 1 sandlåda
• 2 papperskorgar
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Vegetation
Lövträd, buskar och gräsytor.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte så lätt att hitta om man inte bor i området. Den ligger brevid en gc bana mitt i ett bostadområde.
Den är inte tillgänglighetsanpassad.
Det finns ingen belysning så den är mörk på kvällstid.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen attraherar mest de boende i närområdet. Den
ger goda möjligheter till fri lek på gräsytor och en ganska
rofylld miljö.
Det skulle behöva kompletteras med lite ny lekutrustning.

Markmaterial
• Gräs
• Reaxsand
• Baksand

Åtgärdsförslag
Mindre upprustning
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Svampskogsvägens lekplats
Adress: Svampskogsvägen 19C
Klassificering: Närlekplats
Yta: 3035 m²

Markmaterial
• Grus
• Gräs
• Reaxsand
• Baksand

Inventering

Vegetation
Lövträd, tallar och buskar.

Utrustning
• 1 gungställning, 2 enkelgungor och 1 babysits, Hags
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 sandlåda
• 1 papperskorg, Sort?
• Bollplan
• 1 bänkbord
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
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Tillgänglighet och trygghet
Det blir ganska mörkt på kvällen då lekplatsen inte är
upplyst.
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade. Den ligger bredvid en cykelbana och syns ifrån stora
vägen.
Lekvärde och trivsamhet
Bollplanen ger möjlighet till lek men lekutrustningsutbudet är väldigt begränsat och lockar inte till så mycket lek
i dagsläget. Det finns dock stora ytor och möjligheter att
utveckla lekplatsen på.

Bylevägens lekplats
Lekplatsen ligger i utkanten av Vallentuna i gränsen mot
Täby kommun och precis intill Bylevägen och en gångoch cykelbana.
Adress: Bylevägen 118b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 4253 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 1 enkelgunga, 1 dubbeldäck gunga
och 1 babysits, Hags
• 1 rutschbana, Hags
• 1 sandlåda
• 1 papperskorg, Otto
• Bollplan
• 3 bänkar
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs
• Baksand
Vegetation
Det finns inga träd på själva lekplatsen så den är väldigt
solupplyst. Det växer en tätortsnära skog intill lekplatsen
på båda sidor som består mestadels av tallar och björkar.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är upplyst på kvällstid då där är belysning både
på bollplanen och gång- och cykelbanan.
Lekvärde och trivsamhet
Det är en stor yta att leka på då det är både en belyst
grusbollsplan och en lekplats. Lekplatsen är inhägnad mot
vägen och öppen mot gc banan. Lekutrustningsutbudet
idag är ganska begränsat men det finns ytor att kunna
utvidga lekplatsen på.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

Stor upprustning.

Mindre upprustning.
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Bergvägen 20c lekplats
Denna lekplats är en av många mindre närlekplatser i
Rickeby. Lekplatsen ligger bredvid en gång- och cykelväg
och väg med full insyn till lekplatsen.
Adress: Bergvägen 20c
Klassificering: Närlekplats
Yta: 1539 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 1 enkelgunga, 1 dubbeldäck gunga och
1 babysits, Hags
• 1 rutschbana, Hags
• 1 fjädergunga 4-sits, Kompan
• 1 sandlåda
• 1 bänk
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
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Markmaterial
Reaxsand
Grus
Gräs
Vegetation
Lekplatsen erbjuder ganska stora gräsytor att springa på
och det finns en skogsdunge intill.
Vid gungorna finns det flera träd som ger skugga. Det finns
också en stor buskage yta på lekplatsen.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgänglig för funktionshindrade. Grus
ytorna och gräsytorna gör det svårt för rörelsehindrade
att ta sig fram och det finns inget staket som avgränsar
lekplatsen från vägen och gång- och cykelvägen.
Det saknas också belysning på lekplatsen så det blir mörkt
tidigt på vinterhalvåret.
Lekvärde och trivsamhet
I nuläget ger inte lekplatsen så stort lekutbud i form av lekutrustning. Det finns få lekutrustningar och dessa tilltalar
mest småbarn. Lekplatsen har dock stor potential till att
utvecklas till en områdeslekplats på grund av läget och
utrymmet.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning.

Bergvägen 44b lekplats
Denna lekplats är en av många mindre närlekplatser i
Rickeby. Lekplatsen ligger precis bredvid Bervägen och är
omgärdad av ett trästaket.
Adress: Bergvägen 44b
Klassificering: Lekyta
Yta: 383 m²

Inventering
Utrustning
• 1 vippgunga, Lappset
• 1 lekutrustning, Skepp, typ 101040M, Lappset
• 1 skylt med information om markägare

Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs
Vegetation
Gräsyta med några lövträd intill lekplatsen.
Tillgänglighet och trygghet
Lekytan är precis bredvid bergvägen men är omgiven av
staket.
Det finns ingen belysning inne på lekytan men gatu lamporna utanför ger nog lite ljus på kvällen.
Lekvärde och trivsamhet
Lekytan känns inte riktigt som en allmän lekyta utan den
känns för liten för det. Den ger också väldigt litet lekutbud och den ligger väldigt nära andra lekplatser i Rickeby
området. Det föreslås satsas en större upprustning på
lekplatsen på Bergvägen 20C istället.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt.
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Höjdvägens lekplats

Bergvägen 39b lekplats
Denna lekplats är en av många mindre närlekplatser i
Rickeby. Lekplatsen ligger gömd mellan olika bostäder och
tätortsnära natur.
Adress: Bergvägen 39b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 262 m²

Inventering

32

Utrustning
• 1 Klätterlek med rutsch, Hags
• 1 Lekhus, Hags
• 1 FJädergunga häst, Hags
• 1 Fjädergunga Lejon, Hags
• 1 gungställning, 1 enkelgunga, 1 dubbeldäck gunga och
1 babysits, Hags
• 1 sandlåda
• 1 Otto papperskorg
• 2 bänkar
• 1 skylt med information om markägare

Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs
Vegetation
Runtomkring lekplatsen växer det tallar och några lövträd.
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är svårt att hitta till. Den ligger mellan bostäder
så den attraherar mest de boende precisi intill. Det är svårt
för allmänhetten att hitta lekplatsen utan någon tydlig
ingång.
Lekplatsen är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Grusytorna och gräsytorna gör det svårt för rörelsehindrade att
ta sig fram. Det finns ett staket som avskärmar lekplatsen
vilket är bra för personer med synnedsättning och autism.
Det finns inga färg kontraster på lekplatsen dock.
Det saknas också belysning på lekplatsen så det blir mörkt
tidigt på vinterhalvåret.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är utrustad med basutbudet av lekutrustning.
Den känns inte som trevlig att vistas på det inte finns riktiga sittplatser. Det föreslås satsas en större upprustning på
lekplatsen på Bergvägen 20C istället.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt

Lekplatsen ligger i området Rickeby i ett bostadsområde
nära de andra tre lekplatserna.
Adress: Höjdvägen 62B
Klassificering: Närlekplats
Yta: 832 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 1 enkelgunga, 1 dubbeldäck gunga
och 1 babysits, Hags
• 1 fjädergunga M158, Kompan
• 1 karusell GXY916, Kompan
• 1 baksandlåda
• 1 bakbord
• 1 skylt med information om markägare

Markmaterial
• Grusyta
• Reaxsand
Vegetation
Lekplatsen är omgiven av naturmark, buskar och träd.
Tillgänglighet och trygghet
Det finns ingen belysning på lekplatsen. Den är ganska svår
att hitta för allmänheten om man inte bor i området precis
intill. Den är inte tillgänglighetsanpassad.
Lekvärde och trivsamhet
Den attraherar mest de närboende. Det finns ett basutbud för en närlekplats. Det finns inga sittplatser som gör
lekplatsen trevlig att vistas på. Det föreslås satsas en större
upprustning på lekplatsen på Bergvägen 20C istället.

Åtgärdsförslag
Lekplatsen tas bort på sikt.
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Rosengårdsvägens lekplats
Lekplatsen är belägen i området Ekeby. Den fick en ny
vippgunga våren 2016.
Adress: Rosengårdsvägen 20b
Klassificering: Närlekplats
Yta: 1318 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 1 enkelgunga, 1 dubbeldäck gunga och
1 babysits, Hags
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 fjädergunga drake, Hags
• 1 vippunga Vippy, Hags
• 1 baksandlåda
• 1 papperskorg
• 3 bänkar
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
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Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs
•
Vegetation
Lekplatsen ligger uppe på höjden i en skogsdunge mest
bestående av tallar.
Tillgänglighet och trygghet
Det finns ingen belysning så det blir mörkt kvällstid.
Lekplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.
Lekvärde och trivsamhet
Lekutbudet i dagsläget är ganska litet och skulle behöva
utvecklas. Det finns sittplatser att sitta på och det är ett
ganska lugnt område. Naturen bredvid ger även möjlighet
till spontan lek.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning.

Tallhammarsvägen lekplats
Adress: Tallhammarsvägen 58B
Klassificering: Närlekplats
Yta: 796 m²

Inventering
Utrustning
• 1 gungställning, 2 enkelgungor, 1 dubbeldäck gunga
och 1 babysits, Hags
• 2 fjädergungor, Kompan
• 1 klätterlek med rutsch, Hags
• 1 baksandlåda
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags
• 3 bänkar
Markmaterial
• Reaxsand
• Grus
• Gräs

Vegetation
Lekplatsen är omgiven av massa träd och buskytor. Tallar,
björkar och andra lövträd samt buskar.
Tillgänglighet och trygghet
Den ligger bredvid en gång- och cykel bana men den är
inte så lätt att hitta til på grund av buskarna och träden
intill.
Det finns ingen belysning på lekplatsen och den är inte
tillgänglighetsanpassad.
Lekvärde och trivsamhet
Lekplatsen är inriktad mot småbarn och lekutbudet är
ganska begränsat men det finns möjlighet att utveckla
lekplatsen.
Det är ganska långt till närmsta lekplats förutom denna så
den är troligtvis väldbesökt.

Åtgärdsförslag
Stor upprustning
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Karby torg lekplats
Karby torg lekplats är en liten lekyta som ligger precis
bredvid ICA Karby. Den renoverades sommaren 2015.
Vippgungorna byttes ut mot nya samt sargen och sanden.
Adress: Karby torg 11
Klassificering: Lekyta
Yta: 25 m²

Inventering
Utrustning
• 1 vippgunga, Häst, typ 51-162-950, Söve
• 1 vippgunga, Lammet. Typ 51-162-960, Söve
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

lekplatsinventering

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
Vegetation
Lekytan omgiven av gräs och några lövträd.
Tillgänglighet och trygghet
Lekytan är inte tillgänglighetsanpassad. Den är lätt att se
när man går mot ICA. Den är nog delvis upplyst på kvällarna.
Lekvärde och trivsamhet
Lekytan används mest av dem som besöker ICA och som
passerar. Den är väldigt liten och endast inriktad mot de
allra minsta barnen.

Åtgärdsförslag

Skördevägens lekplats
Lekytan byggdes 2012 i samband med att Kulturhuset
byggdes. Kulturhusparken och lekytan är ritad av Nyréns
arkitektkontor.
Adress: Skördevägen 8
Klassificering: Lekyta
Yta: 128 m²

Inventering
Utrustning
• 1 Karusell, Richter Spielgeräte
• 1 balansgång, Richter Spielgeräte
• 1 skyltstativ med information om markägare, Hags

Markmaterial
• Reaxsand
• Gräs
Vegetation
Lekytan är omgiven av perenn och buskplanteringar.
Tillgänglighet och trygghet
Lekytan är belyst kvällstid. Den är inte tillgänglighetsan
passad.
Lekvärde och trivsamhet
Karusellen är väldigt välanvänd av besökare till kulturhusparken. Lekytan är dock väldigt begränsad i sitt lekutbud så
den lockar inte besökare annat än förbipasserade.

Åtgärdsförslag
Ordinarie underhåll.

Ordinarie underhåll.
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Förslag på nyanläggning av lekplatser där det saknas
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Centrala Vallentuna och Åbyholm

Lindholmen

Enligt befolkningsprognosen är det idag, år 2017, 713
stycken barn i åldern 0-12 år i Centrala vallentuna som
saknas en kommunal lekplats. 2026 beräknas det vara
1 488 stycken barn i åldern 0-12 år.

Det saknas en kommunal lekplats i Lindholmen. Enligt
befolkningsprognosen finns det idag, år 2017, 228 stycken
barn i åldern 0-12 år som är utan en kommunal lekplats.
2026 kommer det att vara 270 stycken barn i samma ålder.
Förslag på placering av lekplats se makering till höger.

Inom programmet för Centrala Vallentuna föreslås det
nyanläggas en stor lekplats (se markering längst upp till
höger). En stor lekplats i centrala vallentuna skulle bli ett
utflytksmål för alla kommuninvånare samt besökare ifrån
andra kommuner.
Platsen är i dagsläget en grönyta som används som en
genomfart för att ta sig till centrum och Vallentuna station.
Inom detaljplanen för Åbyholm har det även föreslagits en
lekplats. Åbyholm området kommer vara omringad av två
större vägar och avståndet från den östra delen av Åbyholm är längre än 500 meter till den centrala lekplatsen
så behövs båda lekplatserna. Den ena lekplatsen utesluter
inte den andra.
Den ny förslagna lekplatsen på befintlig grönyta täcker upp
bristområdet i norra delen av centrala Vallentuna som
en lekplats i Åbyholm inte skulle täcka upp. Närheten till
stationen gör den även attraktiv för besökare som kommer
med tåg.
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Karby och Sundby

Kårsta

Det saknas en kommunal lekplats i Karby och sundby i
dagsläget. Det finns endast en liten kommunägd lekyta
(två fjädergungor) utanför ICA i Karby.
Enligt befolkningsprognosen är det idag 2017 202 barn i
åldern 0-12 år som är utan en kommunal lekplats. År 2026
beräknas det vara 300 barn i åldern 0-12 år.

Det saknas en kommunal lekplats i Kårsta. Enligt befolkningsprognosen är det idag, år 2017, 179 barn i åldern 0-12
år som är utan en kommunal lekplats. 2026 beräknas det
vara 211 stycken barn i åldern 0-12 år.

Inom Karby och Sundby är det av historiska skäl enskilt
huvudmannaskap, det innebär att det är fastighetsägarna
själva ansvarar för allmänna platser . Det pågår ett arbete
med att omvandla till kommunalt huvudmannaskap inom
områdena i dialog med berörda vägföreningar. Inom vägföreningarnas respektive område finns totalt tre lekplatser
som vid ett övertagande av huvudmannaskapet övergår till
kommunens ansvar. (Se markering till höger).
Beroende på vilket skick de är i och behov kan dessa behöva en större upprustning om några år.

Inom största delen av Kårsta är det av historiska skäl enskilt
huvudmannaskap, det innebär att det är fastighetsägarna
själva som ansvarar för allmänna platser. Det pågår ett
arbete med att omvandla till kommunalt huvudmannaskap
för Kårsta i dialog med berörd vägförening. Först när det
arbetet har lett till att kommunen är huvudman för allmän
plats kommer det kunna byggas en kommunal lekplats i
Kårsta på befintlig parkmark.
Kårsta-Rickeby 2 är en kommande detaljplanering för ca
100-200 småhus och i samband med detaljplaneringsarbetet ska det ses över om det finns plats för anläggning av
en kommunal lekplats inom detaljplanen.
I förslaget till höger är därför framtida kommunala lekplats
inte bestämd. Den skulle kunna komma att anläggas i
översta markeringen (på befintlig parkmark) eller eventuellt inom nedersta markeringen (inom framtida detaljplan).
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Sammanfattning föreslagna åtgärder 2017-2026

Följande föreslagna åtgärder är i prioritetsordning. I områden som det föreslås avveckling av lekplats ska
det först göras en större upprustning där det föreslås på närliggande lekplats.
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Lekplats

Föreslagen åtgärd

Preliminärt år

Lekplats

Föreslagen åtgärd

År

Blekingevägens lekplats

Mindre upprustning

2017

Bergvägen 44B lekplats

Lekplatsen avvecklas

2021

Lagmansvägens lekplats

Mindre upprustning

2017

Höjdvägens lekplats

Lekplatsen avvecklas

2021

Sturevägens lekplats

Mindre upprustning

2018
Kristineberg - Nya lekplatser i nya stadsdelen

Projektering och genomförande i exploateringsprojekt

2021

Tallhammarsvägens lekplats

Stor upprustning

2022

Bylevägens lekplats

Mindre upprustning

2022

Svampskogsvägens lekplats

Stor upprustning

2023

Lovisedalsvägens lekplats

Stor upprustning

2024

Lovisedalsslingans lekplats

Lekplatsen avvecklas

2024

Lindholmen - Ny lekplats

Projektering och genomförande (om det är
kommunalt huvudmannaskap 2024)

2024

Skvadronvägens lekplats

Stor upprustning

2025

Lovisedalshöjdens lekplats

Lekplatsen avvecklas

2025

Strandängsvägens lekplats

Lekplatsen avvecklas

2025

Karby/Sundby - 3 nya befintliga lekplatser

Mindre upprustning

2026

Slånbärsvägens lekplats

Ordinarie underhåll

-

Skördevägens lekplats

Ordinarie underhåll

-

Karby torgs lekplats

Ordinarie underhålll

-

Fritzbergsvägens lekplats

Mindre upprustning

2018

Centrala Vallentuna - Ny lekplats

Projektering och genomförande

2018

Snapptunavägens lekplats

Stor upprustning

2019

Hasseluddsvägens lekplats

Mindre upprustning

2019

Lars hårds vägs lekplats

Mindre upprustning

2019

Åbyholm - Ny lekplats

Projektering och genomförande i exploateringsprojekt

2019

Bergvägen 20C lekplats

Stor upprustning

2020

Odlingsvägens lekplats

Mindre upprustning

2020

Gullvivsvägens lekplats

Lekplatsen avvecklas

2020

Violvägens lekplats

Lekplatsen avvecklas

2020

Kårsta - Ny lekplats

Projektering och genomförande

2020

Rosengårdsvägens lekplats

Stor upprustning

2021

Bergvägen 39B lekplats

Lekplatsen avvecklas

2021
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Karta - Sammanfattning framtida åtgärder befintliga lekplatser (Norra–Södra Vallentuna lekplatser 500 meter)
Färgerna betyder
Lila - föreslås nyanläggning lekplats
Blått - föreslås stor upprustning
Orange - föreslås mindre upprustning
Grönt - föreslås ordinarie underhåll
Rött - föreslås avveckling
Gult - Bristområden som kommer att behöva utredas i
planprocesser i områdena i framtiden. Ingen fastslagen
plats för ny lekplats inom områdena i dagsläget.

44
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Bilaga 1 – Gestaltningsförslag
Snapptunavägens lekplats
Spännande
Tillgängligt
Avkopplande

Entré

Lekplatsen är en främmande planet med lek och
grönska. Alla är välkomna och fantasin har inga
gränser!

Tydliga entréer
Parkens entréer ska synas! I förslaget förstärks de med
skyltning, asfaltmålning och grönskande valv. Kom in,
och låt rymdäventyret börja…

Fantasi

Tillgängligt för alla

Rörelse

Lekredskap och ytor, liksom bänkar och bord, utformas
med god tillgänglighet. En slinga med olika material och
upplevelser bjuder in och lockar till utforskning.

Gemenskap

46

Landningsplats för
fantasi och lek

GRÄSKULLE
RYMDLEK

Lek för stora och små
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BERSÅ

Lekredskap som snurrar och gungar. Klättervägg och
sandlåda, cykelslinga och lekkullar – här finns något
för alla. Formerna och färgerna är inspirerade av
rymdäventyr!

Lugn berså
I Parkens östra del finns en lugn plats med bänkar
och planteringar. En paviljong för lä och skugga.
Blommande växter, behaglig möblering – en liten oas.

Entré

ré
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bilaga 1 – gestaltningsförslag snapptunavägens lekplant

bilaga 1 – gestaltningsförslag snapptunavägens lekplant

Landningsplats för fantasi och lek

Behaglig och vacker park
1

Lekkullar i glada färger. Gå,
springa, rulla och hoppa!

4
2
3
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2

Vilsam paviljong. Vindskydd och
skugga, med ett formspråk som
samspelar med parkens helhet.

2

Nya träd, med exotiskt uttryck
och robusta växtegenskaper.
Vacker blomning, hängande
grenar, höstfärger.

2

1

Klättervägg med självlysande
grepp. Med olika lutningar och
grepp passar en klättervägg för
barn från tre år och uppåt.

1

3

1
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3

Effektfull belysning. Den mörka
tiden av året skimrar parken
inbjudande. Den känns trygg
och trivsam hela året, och ljuset
påminner om stjärnor.

4

Tillgängliga lekredskap med
utomjordiskt lekfulla former.
Rutschkanan ligger på kullen mitt
i parken – åt andra hållet fungerar
kullen som pulkabacke.
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3

Blommande växter med mild,
behaglig doft för alla sinnen. Träd,
buskar och perenner som trivs och
ger stora upplevelsevärden.

4

Belysning som skapar trivsel och
stämning. Former inspirerade av
en utomjordisk natur som skimrar i
skymningen.
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Snapptunavägens lekplats

Höjdvägens lekplats

Lovisedalshöjdens lekplats

Svampskogsvägens lekplats

Blekingevägen lekplats

Lovisedalsvägens lekplats
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1 · 186 86 Vallentuna
Tfn 08-587 850 00
sbf@vallentuna.se
www.vallentuna.se

