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INLEDANDE
DEL
CENTRALA
STADEN

INLEDNING
LEKPLATSER BÖR FINNAS PÅ ETT
AVSTÅND INOM 300 M FRÅN
BOSTADEN UTAN AVSKILJANDE
BARRIÄRER

”

Citat från ÖP, 2013

Trollhättans Stad är en framtidsstad med
vision och mål att växa från dagens
57 000 invånare till 70 000 år 2030.
Det innebär att staden både kommer att
expandera och förtätas. För att säkerställa
kommunala lekmiljöer av hög kvalitet
över hela staden, nu och i framtiden,
är det viktigt att få med dem i vår
strategiska planering. Lekmiljöer är viktiga
i folkhälsoperspektiv och socialt då de
fungerar som mötesplatser för både barn
och vuxna.

Lek och fysisk aktivitet har bevisad
positiv effekt på barns hälsa. Möjligheten
till lek ökar exempelvis barns
koncentrationsförmåga, motorik och
stresstålighet. Enligt Trollhättans Stads
översiktsplan från 2013 bör lekplatser
finnas på ett avstånd som är mindre
än 300 meter från bostaden och utan
avskiljande barriärer.

INLEDANDE DEL

”

Idag finns 81 kommunala lekplatser
i Trollhättan, fördelade över samtliga
stadsdelar samt småorterna. Lekplatserna
varierar kraftigt i storlek, innehåll, standard
och kvalitet. Senast en övergripande
genomgång av kommunens lekplatser
gjordes var 2006 varför en utredning
idag åter är angelägen. Vår vision är att
lekplatsprogrammet ska uppdateras vart
4:e år av Stadsbyggnadsförvaltningen i
framtiden.
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MÅL & SYFTE
- Vad vill vi uppnå med lekplatsprogrammet?
Målsättningen med lekplatsprogrammet är
att det ska fungera som ett underlag för
att säkerställa att kommunens lekplatser
ska hålla en hög standard och kvalitet samt
ha ett stort lekvärde i framtiden. Samtliga
lekplatsers utformning ska uppmuntra till
lek och fysisk aktivitet.
Lekplatserna ska alltid uppfylla de
säkerhetskrav som finns enligt lagar och
föreskrifter. En årlig besiktning samt en
kontinuerlig tillsyn ska därför ske på alla
lekplatser. Vår vision är att det ska finnas
information på alla lekplatser som bland
annat inkluderar adress, felanmälan och
vem som ska kontaktas vid personskada.
Lekplatserna ska...
..hålla en hög kvalitet och säkerhet
..ha högt lekvärde
..vara tillgänglighetsanpassade
..vara genussmarta
..upplevas trygga
..byggas efter dialog med invånarna
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..vara enkla att hitta till

Vi ska arbeta för att alla lekplatser blir
tillgänglighetsanpassade och främjar en
jämlik lek. Samtidigt vill vi skapa lekplatser
som är väl integrerade i omgivningen
för att inspirera till en mer kreativ lek.
Lekplatser ska upplevas trygga och gärna
utgöra sitt områdes sociala kontaktpunkt
och mötesplats för både vuxna och barn.
För att inkludera barnens egna åsikter
i större utsträckning ska vi använda
invånardialoger vid nybyggnation och
ombyggnation av alla lekplatstyper.
Vi vill också göra lekplatserna enklare att
hitta till genom tydligare information på
hemsidan och genom en lekplatsapp.

Programmet syftar till att vara det
dokument som innehåller riktlinjer och
vägledning för strategier kring ombyggnad,
upprustning och avveckling av de
kommunala lekplatserna. Det innehåller
information om hur lekplatser bör utformas
för att öka tillgänglighet och trygghet
samt genusanpassas. Programmet syftar
också till att skapa förutsättning för en
ökad kvalitet på drift och underhåll på våra
kommunala lekplatser.

FORMALIA

Lekplatsprogrammet består av fyra delar.
Den första redogör för lekplatsens sociala
funktion i samhället och de positiva
effekter lek och fysisk aktivitet har. Våra
mål med programmet presenteras och
delen innehåller också riktlinjer för våra
kommunala lekplatser samt principer för
utformning.
Del två är en nulägesbeskrivning som
redogör för hur lekplatserna ser ut idag,
en beskrivning av de olika lekplatstyperna
samt en lista över alla kommunala
lekplatser på offentlig mark.
Del tre är en aktivitetsdel som presenterar
våra förslag på framtida investeringar och
en lista över de lekplatser vi anser bör
avvecklas.
Sista delen av programmet, del fyra, består
av den omfattande inventeringen som är
gjord. Där presenteras varje lekplats enskilt
utifrån dagens status och innehåll. Det
finns också förslag på hur varje lekplats
kan utvecklas i framtiden.

För att programmet ska ha förutsättning
att vara ett effektivt verktyg för
framtidens lekplatser har nulägesanalyser
genomförts genom grundläggande
inventeringsarbete. Samtliga
lekplatser på kommunal platsmark
har granskats och analyserats för att
tydliggöra den dagsaktuella bilden över
lekplatsbeståndets innehåll, standard,
kostnader och utvecklingsmöjligheter.
Inventeringsarbetet har delats in i två
delar bestående av lekplatsinventering och
driftskostnadsberäkning.

Dessutom har omgivningen till lekplatsen
undersökts genom att säkerhet och
tillgänglighet granskats för att kontrollera
med vilken lätthet och säkerhet lekplatsen
nås. Även omgivningens påverkan på
lekvärdet analyserades då exempelvis
intilliggande grönytor eller skogspartier
kan påverka lekupplevelsen vilket även en
närliggande trafikintensiv gata kan göra.

INLEDANDE DEL

- Lekplatsprogrammets innehåll och inventeringsmetod

Lekplatsinventeringen är en
kombinerad redskapsinventering och
närmiljöinventering. Inventeringen ska inte
betraktas som formell besiktning då sådan
detaljnivå inte förekommit. De moment
som ingått är bland annat generell
översyn av lekplatsens utrustning och dess
kvalitet och kondition, klassificering av
idag rådande lekplatstyp samt ett allmänt
omdöme av lekvärde.
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LAGAR & FÖRESKRIFTER
Regler för utemiljön finns i plan- och
bygglagen (sfs 2010:900), 8 kap. 9§ punkt
5 och 6, samt 10–12§ och 15–16§. Där
anges krav på anordnande av friyta för lekoch utevistelse samt krav på att lekplatser
och fasta anordningar på lekplatser ska
underhållas så att risken för olycksfall
begränsas. Dessutom anges att tomter
och allmänna platser ska utformas så att
de är tillgängliga för och kan användas
av personer med nedsatt rörelse eller
orienteringsförmåga.
Sedan 1999 ska alla lekplatser följa svensk
och europeisk standard, SS EN 1176/1177.
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta
hinder (bfs 2011:13 hin 2) som gäller
publika lokaler och allmänna platser,
innehåller krav på att tillgängligheten på
befintliga lekplatser ska förbättras så att
även de kan användas av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Brister som gör det svårt för barn med
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga
att alls använda lekplatsen samt brister
som gör det svårt för föräldrar med nedsatt
rörelse eller orienteringsförmåga att vistas
på lekplatsen tillsammans med sina barn,
bör åtgärdas.” (18§)

8

Foto: Samuel Svensson

ORDLISTA
SÄKERHET

Med lekplats avser vi den yta som är
den faktiskt anlagda lekplatsen, oftast
avgränsad av fallskyddsunderlaget.

Med säkerhet syftar vi till att de regler och
lagar som finns för lekplatser efterföljs. Det
kan till exempel innebära säkra fallskydd
och att alla säkerhetsavstånd stämmer.

LEKMILJÖ
Lekmiljön är det område runt lekplatsen
där utrymme för spontanlek är möjlig,
exempelvis en nära angränsande gräsmatta
eller skogsdunge.

VINTERLEK

INLEDANDE DEL

LEKPLATS

Med vinterlek menar vi de möjligheter som
finns för lek under hösten och vintern,
utöver lekplatser. Exempelvis anordnade
pulkabackar eller skidspår.

TILLGÄNGLIGHET
Med tillgänglighet menar vi en anpassning
av omgivningen så att alla personer har
möjlighet att vistas på och använda ytan.
Alla lekplatser ska vara till för alla.

NATURLEK
Naturlek är ett exempel på tema där
lekplatsen anpassas väl till den befintliga
miljön. Vanligtvis används material som
upplevs mer naturlika.

GENUS
Se s. 18 för förklaring

TRYGGHET
Med trygghet menar vi den upplevda
tryggheten, vilken skiljer från individ till
individ.

INTERAKTIV LEK
Interaktiv lek är ett exempel på
lekutrustning som möjliggör lek på mer
lika villkor. Exempelvis finns moduler med
luffarschack eller fyra i rad.
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RIKTLINJER & UTFORMNING

RIKTLINJER & UTFORMNING
RIKTLINJER & UTFORMNING

Detta kapitel beskriver målsättningar och riktlinjer gällande utformning, innehåll och lekvärde
för de kommunala lekmiljöerna. Den beskriver hur vi vill arbeta med lekplatser i framtiden och
aspekter som är viktiga att ha med under hela processen från planering till ombyggnation och
nybyggnation.
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RIKTLINJER & UTFORMNING

LEKPLATSENS INNEHÅLL & FUNKTION
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Alla barn har rätt till lek i stimulerande,
tillgänglig och trygg miljö. Sambanden
mellan utomhuslek och god hälsa är
väldokumenterade. En bra lekplats ska
erbjuda utmanande lek med ett innehåll
som dels uppmuntrar rörelselekar
med motorik och balansutveckling
samt stimulera fantasi och kreativitet.
Lekplatsen ska om möjligt inte begränsas
till redskapens användningskapacitet.
Finns möjlighets bör närliggande
växtlighet och topografi integreras i
lekplatsen. Den sociala dimensionen
ska heller inte underskattas. Lekplatsen
utgör många gånger en mötesplats och
samlingspunkt för människor i alla åldrar
i ett bostadsområde. För att detta ska
åstadkommas behövs, förutom intressant
lekutrustning också trivsamma sittplatser
med god överblick.

Behoven och kraven förändras i takt med
att samhället utvecklas. Nya tider kräver
nya lösningar och det gäller även stadens
lekplatser. Det utbud av bland annat
gungor och studsmattor i villakvarterens
trädgårdar och på flerbostadshusens
egna gårdar har gjort att kravbilden ser
annorlunda ut idag än tidigare. De till
storleken mindre och likriktade lekplatserna
anses ofta som trista och oinspirerande.
Numera efterfrågas i regel större lekplatser
med unika och mångsidiga kvaliteter, gärna
med något form av tema i förgrunden.
De olika lekplatstyperna ”närlekplats,
områdeslekplats och utflyktslekplats”
(beskrivna på s. 36) utgör olika
funktioner, och går inte att jämföra med
varandra. De mindre närlekplatserna är
bättre anpassade för mindre barn och
vardagslek medan de större vanligen riktar
sig till en bredare målgrupp och äldre barn
samt innehåller ett större utbud.

Att ha lekplatser i varierande storlek är
positivt då det ger ett bredare utbud och
fler valmöjligheter. På så vis inkluderas en
större målgrupp.
Att integrera den omgivande naturen med
lekplatsen och skapa en lekmiljö skapar
ett större lekvärde. Barnen tillåts använda
sin egen kreativitet och fantasi mer då
lekmiljön innehåller andra komponenter
än den byggda lekplatsen. Dessutom finns
forskning som visar att barn leker mindre
könsuppdelat och mer jämställt i naturen.

HUR TÄNKER VI?
RIKTLINJER & UTFORMNING

Staden har som generell målsättning att
alla lekplatser ska vara av hög standard
som uppmuntrar till lek för barn i
alla åldrar oavsett förutsättningar. På
Trollhättans lekplatser ska det finnas
utrymme både för lek i grupp och för
enskild lek. Ofta utgör lekplatsen en av
områdets sociala kontaktpunkter och
mötesplatser varför inte bara lekytan
ska vara av hög standard utan också
rumsligheten runt omkring lekplatsen.

För att en lekplats ska vara i gott skick
både underhållsmässigt med välvårdade
och säkra redskap samt erbjuda spännande
och händelserik lek är investeringar på
lekplatsen ofrånkomliga. Till följd av
inventeringen har samtliga lekplatser
tilldelats en utvecklingsplan för framtiden.
Vissa kommer byggas om medan andra
planeras att rustas upp, kompletteras eller
avvecklas.

Foto: Sandra Paasioja-Joelsson
Det ska finnas utrymme för lek både enskilt och i grupp,
därför är det viktigt med lekplatser i olika storlekar och
placeringar. Bildexempel från Trollhättan och Malmö.
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RIKTLINJER KOMMUNALA LEKPLATSER
Ett antal riktlinjer ska gälla varje enskild
lekplats oavsett storlek eller placering.
•

Vid nybyggnation och ombyggnation
ska invånardialoger ske med
barn i berört område, för att få in
barnrättsperspektivet.

Tillgängligheten ska vara så bra som
möjligt, sett till platsens förutsättningar.

•

Vägen till lekplatsen och närmiljön ska
vara tillgänglig och trafiksäker.

•

Alla lekplatser ska utformas så de
inbjuder alla, oavsett könstillhörighet
till lek.

•

•

Alla lekplatser ska upplevas trygga och
väl omhändertagna.

Det ska finnas möjlighet att cykla och
åka kollektivt till varje lekplats. Det bör
finnas cykelställ i nära anslutning till
lekplatserna.

•

Alla lekplatser ska innehålla sittplatser
och papperskorgar.

•

Belysning ska finnas på alla lekplatser
för att öka tillgänglighet, trygghet och
lekvärde.

•

Gungor bör placeras där risken för
krock är minimal, alternativt bör
inspringningsskydd monteras kring
gungställningen.

•

Alla lekplatser är rökfria miljöer.

•

Alla lekplatser ska vara godkända
enligt de säkerhetsmässiga regler och
lagar som finns.

•

•

•

•
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Vid varje lekplats ska det finnas tydliga
informationsskyltar. Informationen ska
innehålla lekplatsens namn, adress,
hemsida och GPS:koordinat. Dessutom
vem man kontaktar vid eventuell olycka
och vem som ansvarar för skötsel &
drift samt hur felanmälan görs.
Vid alla lekplatser bör det finnas
översiktskartor som är visuellt tydliga
och helst taktila.
Kommunen ska sträva efter att erbjuda
lekmiljöer för vinterlek.

RIKTLINJER KOMMUNALA LEKPLATSER

OMGIVNING
En lekplats i Trollhättan ska inte bara
vara en plats för ett antal lekredskap av
olika slag. Den omgivande miljön ska
också inkluderas i planeringen då den
erbjuder andra positiva lekvärden. Finns
förutsättningar ska exempelvis växtlighet
och varierande topografi vara integrerade
beståndsdelar i lekplatserna som
uppmuntrar till spontan och kreativ lek.
SÄKERHET
På väg till lekplatserna ska det i största
möjliga utsträckning gå att undvika
riskfyllda passager över trafikerade bilvägar.
Lekplatsen ska också vara säker utan
risk för att barn gör sig illa. Lekredskap
som används måste vara godkända ur
säkerhetssynpunkt och placeras med
rätt säkerhetsavstånd och med rätt
fallskyddsunderlag.

RIKTLINJER & UTFORMNING

STANDARD OCH UTFORMNING
En lekplats i Trollhättan ska alltid
vara av hög standard. Redskapen
ska vara hela, rena och inbjudande
till lek. Lekutrustningens egenskaper
och lekplatsens utformning är viktig.
Trollhättans kommunala lekplatser ska
erbjuda högt lekvärde genom variation av
redskap som skapar en bred och blandad
lek.

TILLGÄNGLIGHET
Alla lekplatser ska i största möjliga
mån vara tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. Varje
lekplats som klassificeras som områdesoch utflyktlekplatser ska ha viss
tillgänglighetsanpassad utrustning och
markbeläggning.
GENUS
Vid alla tillfällen då lekplatser rustas upp,
byggs om eller då det byggs nya lekplatser
ska vi arbeta för att lekplatsen ska vara
jämlik. Alla barn ska känna sig välkomna
till våra lekplatser, oavsett könstillhörighet
och vi ska sträva efter att planera lekplatser
genussmart och utan könskodningar.
VINTERLEK
Trollhättans Stad ska uppmuntra till lek
under alla årstider. Då lekplatserna inte har
samma funktion om det är snö och kallt
bör vi bidra till nya lekmiljöer och inspirera
barn till att använda våra offentliga miljöer
under våra kalla årstider.

Foto: Henrik Johansson
”Trollhättans kommunala lekplatser ska erbjuda högt
lekvärde genom variation av redskap som skapar en
bred och blandad lek.”
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TILLGÄNGLIGHET

16

Tillgänglighet syftar till att anpassa
omgivningen till personer med olika
typer av funktionsnedsättningar
såsom syn, hörsel, rörelsehinder,
koncentrationssvårigheter med fler. Det
innebär att alla människor ska inkluderas i
det samhälle vi bygger. Kort sammanfattat
i sammanhang som gäller lekplatser
handlar det om att de ska vara enkla att
hitta, ta sig till och använda. En plats där
alla kan vara med, oavsett förutsättning.
Det som är enklast att planera och som vi
har bäst förståelse för är tillgängliga platser
med hänsyn till rörelse. Under de senaste
åren har tillgänglighet kring rörelsehinder
varit en mycket aktuell fråga. Att skapa
platser som tar hänsyn till barn och vuxna
med koncentrationssvårigheter såsom
ADHD eller autism har däremot hamnat
mer i skymundan och någon som vi därför
har mindre kunskap om. Även hörsel och
synnedsättning är något som vi måste ha i
beaktning i all typ av planering.
När det kommer till lekplatser så måste
vi i Trollhättans Stad bli bättre på att
inkludera alla. Det gäller för barnen som
ska leka på de olika platserna men lika
väl för vårdnadshavare. Det som är viktigt
att komma ihåg, förutom att planera
lekplatsen så att alla barn med olika
förutsättningar kan vara med överallt, är
att inkludera vägen till lekplatsen och dess
omgivning.

Vid nybyggnation av lekplatser finns stora
möjligheter till att påverka tillgänglighet.
Placeringen kan göras optimal och det går
att planera lekplatsen i allt från smådetaljer
till helhet. Vid upprustning handlar det
om att göra det bästa av situationen och
tillgängliggöra det som är möjligt men det
finns fler begränsningar och det är svårare
att ändra det som redan är byggt. Enklare
åtgärder går att göra genom att exempelvis
montera belysning, byta ut något eller
några lekredskap och på så vis göra en
lekplats mer tillgänglig än tidigare.

Som mål har Stadsbyggnadsförvaltningen
att två lekplatser per år ska göras om
för ökad tillgänglighet och att två ska få
belysning.
VG-region har tagit fram riktlinjer för
tillgänglighet på lekplatsers olika delar:
http://www.vgregion.se/sv/Enheten-forrattighetsfragor/Tillganglighet/

TILLGÄNGLIGHET

SÅNT SOM HJÄLPER; ADHD, AUTISM M..FL.
•
•
•
•
•
•

lugna platser
överblickbar lekplats
enkel och tydlig struktur, exempelvis
olika markbeläggning beroende på
lekens funktion
inhägnade delområden
få lekredskap på samma yta
en avsides plats från var man kan iakta
andra som leker

SÅNT SOM HJÄLPER; SYN

SÅNT SOM HJÄLPER; RÖRELSE

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

taktila kartor, punktskrift och bilder
skyltning som är tydlig (taktil)
kontrastfärger och taktila markeringar
belysning
ljudlek
ledstänger
lekredskap som står i kontrast till
omgivningen
undvika låga kanter (snubbelrisk)
Varierande struktur på markbeläggning
för att göra det möjligt att använda
teknikkäpp

SÅNT SOM HJÄLPER; UTVECKLINGSSTÖRNING

SÅNT SOM HJÄLPER; HÖRSEL

•
•

•
•
•
•

•
•
•

tydlig lekutrustning
skyltar som ökar förståelsen för hur
lekredskapen ska användas
lekredskap som är enkla att använda
och förstå
lekredskap som fungerar för vuxna
kommunikationsstöd, exempelvis en
tavla med bilder

•

belysning
visuellt tydlig information
enkel planlösning
undvika saker som kan generera
plötsliga och starka ljud
undvika placering nära bullriga & andra
störande ljudmiljöer

•
•
•
•
•
•

markbeläggning som är jämn,
hårdgjord & halkfri
lekutrustning som är i bordshöjd
tillräckligt med utrymme för att kunna
komma fram med rullstol
lekutrustning med enkla handtag
gungor som går att ligga ned i eller har
säkerhetsremmar
utrustning som stimulerar flera sinnen
undvika kanter

RIKTLINJER & UTFORMNING

Variationen på vilka, hur grava och hur många funktionsnedsättningar
olika barn har är självklart stor. Det skiljer sig därför från individ till individ
vad som behövs för att det ska anses som god tillgänglighet. Här listas
punkter som presenterar det som generellt brukar vara till god hjälp för att
skapa en bättre tillgänglighet och vad vi i Trollhättan ska ha i åtanke vid
nybyggnation och upprustning av lekplatser.

SÅNT SOM HJÄLPER; ALLERGI
•
•
•

Enbart använda giftfria växter vid
lekplatser
Undvika växter med starka dofter
Undvika pollenrika växter
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GENUS
- Hur ska en lekplats utformas för att inbjuda
alla, oavsett könstillhörighet, till lek?
Det finns mycket forskning som handlar
om genus, men väldigt lite information
finns om utformning av lekplatser och
lekmiljöer. Sådana miljöer där den enda
påverkan på jämlik lek som kommuner
kan bidra med är de komponenter som
lekplatsen eller lekmiljön består av. Det
finns däremot mycket information om
miljöer där personal kan vara delaktiga
till att bidra till en genussmart miljö. Här
är en sammanställning av det vi kan ta
med oss till lekplatserna från sådana
forskningsresultat och arbeten.
Något att ha med sig i tanken är att målet
är att skapa lekplatser där alla kan mötas
på lika villkor. Att utforma lekplatser
genusmedvetet innebär att vi ska ta hänsyn
till att tjejer och killar som grupp betraktad
ibland har liknande förutsättningar och
behov och ibland olika förutsättningar och
behov. Att ha aktiviteter som vi vet gynnar
en grupp men inte den andra är med
andra ord inte fel så länge vi är medvetna
om det och försöker undvika det i så stor
utsträckning som möjligt. Det är också
viktigt att ha med sig att det finns individer
som per automatik varken identifierar sig
som tjej eller kille.
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Det första i steget mot mer genussmarta
lekplatser är att vara öppen i sinnet, tänka
nytt och våga bryta gamla mönster vad
gäller lekplatsers utformning. Den klassiska
lekplatsen är mycket funktionsstyrd
vilket gör att många barn (påverkade av
sociala och kulturella koder) har ett visst
lekmönster beroende på vilket kön de har.

GENUS
”begrepp inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning och
teoribildning som används för att förstå
och urskilja de föreställningar, idéer och
handlingar som sammantagna formar
människors sociala kön.”
- Nationalencyklopedin

”ÖPPEN I SINNET, TÄNKA NYTT OCH
VÅGA BRYTA GAMLA MÖNSTER”

”Enkelt brukar genus beskrivas som det
socialt och kulturellt konstruerade könet,
till skillnad från det biologiska.”
- Genus.se

JÄMSTÄLLDHET
”Jämställdhet innebär att kvinnor och
män har samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter inom alla väsentliga
områden i livet [...] Sverige fick sin första
jämställdhetslag 1979.”
- Nationalencyklopedin

JÄMLIKHET
”handlar om principen att alla människor
har lika värde, oavsett etnisk tillhörighet,
sexuell läggning och könsöverskridande
identitet, funktionshinder, ålder och kön.”
- Nationalencyklopedin

GENUS

Löst material, klätter- & balanslek och
naturlekplatser är tre bra exempel
som sällan signalerar funktion eller
könstillhörigheter. Finns löst material, som
grenar eller liknande, kan barnen själva
skapa olika rum på lekplatsen. Klätterlek,
balanslek och naturlekplatser är bra för
de inte är funktionsstyrda i samma grad
som de klassiska lekplatserna. Det gör att
lekmöjligheterna blir friare, vilket främjar
att barnen möts på lika villkor.

Att göra en lekplats könsneutral skulle
innebära att barnen i mindre utsträckning
begränsades på grund av könskodningar.
Könskodningar finns i färger, namn,
symboler, skyltar utan att vi kanske alltid
tänker på det. En färg kan till exempel
signalera att en plats är ”tjejig eller killig”.
Med enkla medel går det att ändra, så att
fler vågar leka överallt och tillsammans
med andra barn av olika kön.

Trädgårdsföreningens lekplats i Göteborg
innehåller många delar med mindre
rumsligheter vilket ger barnen ökad trygghet
som i sin tur underlättar för en jämlik lek

Balanslek främjar en friare lek, där barnen möts
på lika villkor. Hisingsparkens utflyktslekplats
med bondgårdstema, Göteborg.

Att använda könsneutrala färger, namn
och symboler motverkar könskodning vilket
minskar risken för att barn begränsar sin lek.
Klockareparkens lekplats, Uppsala.

RIKTLINJER & UTFORMNING

Lekplatsers miljö och de aktiviteter och
material som ingår i utformningen ska inte
signalera könstillhörighet utan inbjuda alla
till lek. Vad gäller utformning av miljön har
det visat sig att mindre rumsligheter ger
barn en ökad trygghet vilket kan underlätta
för en gränsöverskridande lek, alltså lek
där ett barn leker med barn av motsatt kön
eller inte agerar könsstereotypiskt.
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GENUS - ON STAGE, OFF STAGE, BACK STAGE

I Göteborg har principen ”On Stage,
Off Stage & Back Stage” använts vid
utformning av lekplatser och aktivitetsytor.
Den bygger på att en lekplats delas in i
olika delar för att fler barn ska inkluderas
och känna sig bekväma på platsen. En
lekplats bör innehålla minst en av varje del
för att svara på olika barns behov.

Off stage

On Stage
Lekplatsens fokuspunkt

On stage

Off Stage
En del som ligger bredvid lekplatsen,
varifrån barn kan observera andra som
leker eller leka enskilt.
Back Stage
En del som är helt avskild, där barn
kan leka ostört från andra som är på
lekplatsens övriga delar.
Principen har visat sig fungera bra &
förutom att förbättra i egenskap av genus
så är det positivt för alla att kunna välja
vilken scen som känns rätt beroende på
humör och dagsform.
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Back stage

RIKTLINJER & UTFORMNING

Foto: Henrik Johansson
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TRYGGHET

Trygghet är något som varje individ
upplever olika beroende på vilka
erfarenheter och vanor individen har.
Att skapa säkrare platser eller bygga
bort otrygghet är svårt, men genom att
använda rätt typ av belysning och få fler
människor i rörelse går det att skapa
förutsättningar för att platser ska upplevas
tryggare.
Ofta upplevs platser som är dåligt
underhållna och slitna som mer otrygga än
de som är välskötta. Annat som påverkar
trygghetskänslan är orienterbarhet och
överblickbarhet.
Det vi på kommunen har möjlighet att
påverka är sådant som handlar om skötsel,
upprustning och planering. Exempelvis
göra ordentliga inventeringar kring hur
orienterbarheten och överblickbarheten
är utifrån både barn & vuxnas perspektiv,
om lekplatserna ser väl omhändertagna
ut och om det finns tillräcklig belysning
på platsen. En översiktlig inventering
utifrån de punkterna finns med i detta
lekplatsprogrammet men behöver göras
grundligare vid upprustning.
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BRA ATT TÄNKA PÅ
- Stark ljussättning försämrar människans
mörkerseende samtidigt som det kan
blända och skapa skarpa skuggor.
+ Mjuka ljuskällor skapar ett svagare ljus
där det är möjligt att överblicka en plats
utan att man känner sig sedd själv
+ Effektbelysning på landmärken, träd eller
något i omgivningen ökar orienterbarheten
+ Belysning i mörka hörn, i planteringar
eller buskage tar bort den otrygga känslan
av att inte se vad som är där

- Nedskräpning, klotter och trasiga
lekredskap eller bänkar kan upplevas
otryggt och som att en plats inte är
omhändertagen
+ Vegetation som är välskött och inte
påverkar överblickbarheten skapar en liten
skala och ger ofta ett högt prydnadsvärde
dagtid
+ Lekplatser som är välskötta och används
mycket samt ligger i anslutning till platser
med andra aktiviteter gör att det finns folk
i rörelse, vilket ofta bidrar till ökad trygghet

RIKTLINJER & UTFORMNING

Foto: Fredrik Sweger
http://www.fergin.se/img/referenser/high/kungsholmen.jpg
Bildexempel på en lekplats med effektbelysning på Kungsholmen i Stockholm.
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VINTERLEK

Årstidsväxlingar är något Sverige är
stark präglat av. Snö och is sätter sina
begränsningar på vinterhalvåret. Samtidigt
så skapar det möjlighet till andra aktiviteter
och upplevelsevärden. Flera kommuner
har tagit fram särskilda vitplaner, där de
beskriver hur de ska arbeta för att göra
staden mer attraktiv under vinterhalvåret.
När det kommer till lek skapar snön
fantastiska möjligheter och barns
kreativitet drar iväg då de kan bygga och
leka i ett material som är så annorlunda
jämfört med något annat.
Att ta tillvara på vinterhalvåret och hjälpa
barnen för att skapa mervärde och
inspirera till aktivitet bör Trollhättans Stad
satsa mer på i framtiden.
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PULKABACKAR

SKIDSPÅR

Planer finns på att belysa fler pulkabackar,
och samtidigt se till att det finns sittplatser
och eventuellt grill i nära anslutning för att
bidra till ökad användning av utemiljön.
Belysning bidrar till att öka den upplevda
tryggheten och tillgängliggör för personer
med synnedstättning.

Finns det snö, finns det möjlighet att
dra korta skidspår i stadens parker och
grönområden för barn. Skidspåren bör
ligga i anslutning till miljöer som barnen
redan leker i, som vid lekplatser eller
förskolor.

ISBANOR
Att spola is på asfalts- eller grusytor är
ett effektivt och roligt sätt att skapa
tillfällig lek. Det finns flera lämpliga platser
för isbanor i Trollhättan. Precis som vid
pulkabackar är det positivt om det finns
sittplatser och grillmöjligheter vid banorna.

TROLLHÄTTANS BELYSTA PULKABACKAR:
Björndalsgärde

Björndalen

Bäckelyckeparken

Dannebacken

Halvorstorp,Halvorspark

Halvorstorp

Nergårdsängen

Kronogården

ÖKAD RISK PÅ LEKPLATSER

Snäppmaden/Kaggetorp

Sandhem

På grund av kyla, is, packad snö och
liknande dämpar inte lekplatsernas
underlag (sand, gummi osv) fall i samma
grad under vintern som resten av året.
Gungor tas inte ned eller snurras upp då
det både är kostsamt och riskfyllt arbete.
Vi vill därför uppmärksamma en ökad risk
vid användning av lekplatser vintertid.

Hjortronmyren, Torngatan Skogshöjden
Storegårdsparken
Stavre
Vadet

Grillplatser vid pulkabackar och isbanor
ger utökat användningsområde och skapar
naturliga platser för sociala möten.

Upphärad

VINTERLEK

Skulpturer av snö och is eller exempelvis
belysning kan användas som tillfälliga
installationer för att göra utemiljön mer
upplevelserike under de mörka månaderna.
Flera skulpturer och ljusinstallationer kan
placeras ut längs en slinga och skapa en
speciell vinterpromenad. ”Lights in Alingsås”
och ”Tusen vintrar - en vinterfestival i
Uppsala” är bra exempel på event som inte
bara lockar ut de boende i staden utan även
är till glädje för turister.

Ljusinstallationer kan förhöja upplevelsen i
utemiljön.

RIKTLINJER & UTFORMNING

TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER &
ARRANGEMANG

VINTER PÅ SPIKÖN
Vinter på Spikön hade premiär 2015 i
syfte att locka fler personer att vistas
ute på vintern och visa upp Trollhättans
kvaliteter den årstiden. Bland annat var
det framträdande på Skrotscenen, luciatåg
och dans runt granen, pyssel i hangaren,
pepparkakstävling, ponnyridning. Det
fanns även små bodar där lokala företag
kunde ha försäljning samt tipspromenader
och korvgrillning. Efter ett lyckat resultat
kommer det bli ett evenemang som
återkommer 2016, med några nya inslag.

Foto: Samuel Svensson
Trollhättans Stad vill inspirera till utelek under
hela året.

Vinter på Spikön är ett lyckat exempel på hur vi
kan arbeta för att göra Trollhättans utemiljöer
mer attraktiva under vinterhalvåret.
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DIALOG FÖR BARNENS PERSPEKTIV
Barnens åsikter på deras egna lekmiljöer anser vi är viktiga.
De flesta barn är experter på kreativitet och har stor idérikedom.
De vet vilka lekredskap och aktiviteter som är roliga och den
kunskapen vill vi gärna ta del av. Att ge barnen inflytande är också
till stor hjälp vad gäller genus och det finns möjlighet att påverka
en lekplats tillgänglighet.

MEDBORGARBUDGET

NÄRLEKPLATS

Dialog med invånarbudget innebär
att berörda invånare får möjlighet att
sätta ihop sin egen lekplats med valfria
lekredskap utifrån given budget. När
lekplatsen är färdig kan den skickas in som
förslag till oss på kommunen. Inkomna
förslag behandlas av parkkontorets
personal och kan därefter publiceras och
genom röstning kan beslut tas för vilken
lekplats som ska byggas.

Vid om- och nybyggnation av närlekplatser
ska vi föra en dialog med hjälp av
”medborgarbudget”. Vi vänder oss till
barnen i närområdet som är 1-6år, på en
radie av 300m.

Information om hur barnen kan vara med i
en dialog sker via brevutskick hem eller till
förskolor/skolor till de barn som är berörda.
Vilka som får utskick beror på vilken typ av
lekplats det är. Skyltar sätts också upp på
den aktuella lekplats där byggnationen ska
ske, med information om hur man gör för
att delta i dialogen.
Alla barn som vill ska ha möjlighet att
komma med förslag, även då vi vänder oss
mot en viss målgrupp.

26

OMRÅDESLEKPLATS
Vid om- och nybyggnation av
områdeslekplatser ska vi föra en dialog
med hjälp av ”medborgarbudget”. Vi
vänder oss till barnen som är 1-12år i
stadsdelen områdeslekplatsen ligger i.

UTFLYKTSLEKPLATS
Vid om- och nybyggnation av
utflyktslekplatser ska vi föra en dialog med
hjälp av ”medborgarbudget”. Vi vänder
oss till alla barn mellan 1-14år i Trollhättan.
Definitionen för de olika typerna av
lekplatser finns på s. 36

TEMALEKPLATSER
Alla typer av lekplatser kan ha ett tema.
När en temalekplats ska anläggas kan
barnen få vara med och önska sig ett
speciellt tema. Annars kan barnen få
teckna eller beskriva sin drömlekplats
utifrån ett redan givet tema.

RIKTLINJER & UTFORMNING

Foto: Henrik Johansson
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UTFORMNING AV HELHETEN
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För att lekplatsen ska bli spännande och
ha ett stort lekvärde är helhetstänket
viktigt. När det gäller mindre lekplatser är
det vanligt att endast redskapen hamnar
i fokus. Vanligt är att alla då får samma
innehåll som består av en sandlåda, någon
gunga och ett gungdjur.
Alla typer av lekplatser får ökat lekvärde
och blir mer attraktiv om hela lekplatsen
är riktigt genomtänkt. Där det för exempel
finns ett sammanhängande tema på alla
detaljer, allt från lekutrustning, sittplatser
och underlag, till belysning, staket och
skyltning. Den rumsliga upplevelsen,
som till stor del definieras av lekplatsens
omgivning och uppdelning är många
gånger nyckeln till framgång.

RUMSLIGHET

Foto: Sandra Eliasson

En öppen plats som illustrerar den
riktigt stora skalan av ett rum där
man verkligen blir sedd.

Växter kan användas för att
skapa mindre krypin, roliga att
upptäcka och ha som kojor.

En naturlekplats inbäddad i
skogen med trädkronor som tak &
väggar, skapar en rogivande miljö.

Ytterligare en lekplats med mycket rymd men där grönskan ger en ombonad känsla. Trädäcket som löper runt
lekplatsen gör att platsens gränser definieras men utan att minska överblickbarheten.

UTFORMNING AV HELHETEN
MARKMATERIAL

Ritad asfalt som markbeläggning kan
bli ett spännande inslag, exempel
från Superkilen i Köpenhamn.
Växter kan användas för
att skapa en tydlig entré.

Rosafärgad asfalt och röd
fallskyddsmatta av gummi ger en
häftig effekt.

RIKTLINJER & UTFORMNING

ENTRÉ

Lekängen i Trollhättan har en välkomnande entré
i form av en riddarborg.

Skrotnisses lekplats har en välkomnande och tydlig entré med information
om lekplatsen.

En kombination av barkflis och fallskyddsgummi som underlag är ett bra
sätt att göra en yta mer tillgänglig utan att behöva använda gummi på hela
ytan.
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UTFORMNING AV HELHETEN
LEKUTRUSTNING

FUNKTIONER

Foto: Sandra Eliasson

Några annorlunda lekhus, med
färger som står i kontrast mot
omgivningen.

Jättegungor som även lockar äldre
barn att leka.

Utemöbler finns i storlekar anpassade
till mindre barn och fungerar både för
lek och som sittplats.

Belysningsstolpar kan ibland se
annorlunda ut, exempelvis i form av
en trollslända.

Foto: Sandra Eliasson
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En sandlåda kan få ett annat
utseende med två fondväggar.

Vattenlek & vatten är något som
lockar fram barns kreativitet.

Gummikullar och träsarger fungerar
bra både för lek men fyller också en
funktion som sittplats.

Belysning kan vara integrerad
i lekutrustning eller liknande,
som här i små ägg som ligger
i planteringarna runt om på
Trädgårdsföreningens lekplats.

UTFORMNING AV HELHETEN

En gammal stubbe kan bli fantasifull
med små figurer.

OMGIVNING

Lekfulla smådetaljer går att få in
på olika platser, bland annat i en
lekplats omgivande miljön.

Stockar & trampstenar är ett bra sätt
att leda barnens uppmärksamhet mot
naturen.

RIKTLINJER & UTFORMNING

SMÅDETALJER

En skylt kan väcka barns nyfikenhet att
upptäcka omgivningen

Foto: Sandra Eliasson

En liten skulptur i form av en älva som sitter på sandlådans kant.

Två små trätroll i skogsbrynet kan göra
skogen en mer intressant lekplats.
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NULÄGESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING
NULÄGESBESKRIVNING

Nulägesbeskrivningen presenterar en sammanfattning av Trollhättans kommunala lekplatser, utefter den inventering som gjorts
under 2015/16. Därefter beskrivs Trollhättans olika lekplatstyper och hur vi valt att definiera dem. Slutligen finns en sammanställd
lista över alla de kommunala lekplatser som stadsbyggnadsförvaltningen har hand om och därmed är inkluderade i programmet.
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Det finns i nuläget 81 kommunala
lekplatser som Stadsbyggnadsförvaltningen
har ansvar för i Trollhättan. 67 av dem
ligger i tätorten och resterande 14 är
belägna i kommunens småorter. Utöver
de kommunala lekplatserna i den
offentliga miljön finns lekutrustning på
kommunens skolgårdar samt på dagis
vilka inte behandlas i detta dokument. I
ett antal bostadsområden runt omkring
i kommunen finns anlagda lekmiljöer
vilka också bör betraktats som en resurs.
Dock utan påverkansmöjligheter från
kommunen.
Lekplatserna är förhållandevis jämnt
geografiskt fördelade i kommunen. Ser
man däremot till antalet barn som bor
i varje stadsdel och jämför det med hur
många lekplatser som ligger där, är det i
flera fall stor skillnad. I Kronogården är det
exempelvis ca 2050 barn som delar på 4
lekplatser, medan det i Strömslund bor ca
650 barn vilka delar på 8 lekplatser. Ofta
beror skillnaden på vilka bostadstyper som
finns, är det hyreshus eller bostadsrätter
finns många gånger en lekplats på den
egna bostadsgården och då är inte
behovet av en kommunal lekplats lika
stor som om det är i ett villaområde utan
andra lekplatser än de som kommunen
tillhandahåller.

Det som går att konstatera gällande
utformning är att våra lekplatser ofta ser
väldigt lika ut. Vissa utseendemässiga
skillnader finns men de beror mest på
att det är olika fabrikat som tillverkat
produkterna och att det är skillnad på
markförutsättningarna på platserna.
Lekmomenten är dock i stor utsträckning
liknande. Redskapen som vanligtvis utgör
basutbudet är gungställning, gungdjur,
sandlåda och lekställning.
De som också går att konstatera är att
de flesta lekplatser ligger i anslutning till
parker och andra grönområden. I flera fall
ligger de bredvid fotbollsplaner och stora
gräsytor. Det innebär att möjligheten för
att utveckla lekmiljöer med högt lekvärde
är stor.
Statusen på lekplatserna är mycket
varierad. En rad goda exempel på attraktiva
och väl omhändertagna samt använda
lekplatser finns. Generellt sett är det de
lekplatser som byggts om eller renoverats
nyligen. Det finns också en del exempel på
lekplatser där skötselnivån varit låg vilket
medfört att lekvärdet minskat och att
lekplatserna knappt används idag.

NULÄGESBESKRIVNING
NULÄGESBESKRIVNING
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NULÄGESBESKRIVNING
CENTRALA
STADEN

LEKPLATSTYPER I TROLLHÄTTANS STAD
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NÄRLEKPLATS

OMRÅDESLEKPLATS

UTFLYKTSLEKPLATS

En mindre lekplats med färre antal redskap
som riktar sig till boende i närområdet
och som ska ses som ett komplement
till hemmaleken. Närlekplatsens innehåll
stäcker sig till ca 3-5 aktiviteter och
innehåller exempelvis en kompisgunga,
lekhus, sandlåda och en mindre
lekställning samt sittplatser. Lekplatsens
rumslighet bör vara småskalig och
ombonad och med tanke på åldersgrupp
bör det finnas skugga mitt på dagen.
Lekplatsen bör vara tillgänglighetsanpassad
i så stor utsträckning som möjligt. En
bra koppling till omgivande mark och
växtlighet är mycket positiv. Målgruppen
för denna typ av lekplats är 1-6 år.

Områdeslekplatserna ska erbjuda
varierande och spännande lek. Lekplatsen
ska vara en samlingspunkt för barn och
vuxna från ett större geografiskt område.
Innehållet är ca 5-10 aktiviteter av varierad
storlek. Lekplatsen kan exempelvis
innehålla balanslek, vattenlek, gungor,
klätterställning, rutsch, lekställning,
hängmattor, sandlåda. Lekplatsen bör
delas upp i olika delar enligt ”on stage,
off stage och back stage”-princip.
Tillgängligheten ska vara god med
hänsyn till flera funktionsnedsättningar.
Gräsytor i anslutning till lekplatsen kan
integreras för att skapa en strörre lekmiljö.
Områdeslekplatsen riktar sig till ett bredare
ålderspann än närlekplatsen, 1-12 år.

En utflykslekplats ska vara av sådan
karaktär att de utgör ett utflyktsmål för
barn i hela kommunen. Möjligheter för
parkering av cykel ska finnas i anslutning
till platsen och parkering för bil bör finnas
inom rimligt avstånd. Om möjligt ska
servicefaciliteter som toaletter anläggas.
På en utflyktlekplats ska det finnas
tillgänglighetsanpassad lekutrustning och
markbeläggning. Lekplatsen bör delas
upp i olika delar enligt ”on stage, off
stage och back stage”-princip. Lekplatsen
ska även innehålla belysning. Det ska
finnas ett stort utbud av sittplatser och
picknickbord. Lekplatsen bör samspela väl
med omgivningen. Lekplatsen ska vara
intressant för barn mellan 1-14 år.

Budget: 0,5 miljoner kronor

Budget: 1,5 miljoner kronor

Budget: 5 miljoner kronor

TEMALEKPLATS

AKTIVITETSPLANER & MULTISPORTARENOR

Trollhättan fick sin första utflyktslekplats
2015 där temat var Skrotnisse, men har
använt sig av teman vid planering av
lekplatser innan dess också. Ett utvalt
tema gör att lekplatser ofta får en
mer sammanhållen helhet och ett mer
spännande uttryck. Alla tre lekplatstyperna
kan vara temalekplatser.

Runt om i staden finns ett antal platser
som erbjuder rekreation och fysisk aktivitet
som i första hand riktar sig till något äldre
utövare. På Hjortmossen ligger sedan
2015 en multisportarena. På platsen finns
en fotbollsrink som även ger möjligheter
till basketspel. Till det finns väl tilltagna
gräsmattor samt 2014 års födelseträd.

NULÄGESBESKRIVNING

Foto: Henrik Johansson
Utlfyktslekplatsen med tema Skrotnisse - Skrotnisses lekplats - ligger på Spikön och är sedan invigning 2015 välbesökt.
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NULÄGESBESKRIVNING

LISTA ÖVER TROLLHÄTTANS KOMMUNALA LEKPLATSER
Centrala Staden

Kungsgatan
Kungstorget
Skrotnisses lekplats

Tingvalla

Macken
Solgläntan

Hjortmossen

Hjortmosseparken

Karlstorp

Kronomossen
Blåbärshagen

Kronogården

Skoftebyn
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Klockareparken
Lantmannaparken
Altorpsparken
Nergårdsängen
Skofteby torg
Eriksroparken
Nysätraparken
Ryrparken
Ormbunksparken
Brunörten
Ryrbäcksparken

Lextorp

Lextorpsparken

Sylte

Myrtuveparken

Hjulkvarn

Hjulkvarnelund
Lövdungen
Ekparken
Götalunden

Stavre

Doppingen
Rönnhagen
Sandhagen
Fågellyckan

Sandhem

Storegårdsparken
Offerhällsparken
Pilängen
Snäppmaden
Myrängen

Dannebacken

Lekängen
Dannebacksparken
Fågelparken

Halvorstorp

Halvors park
Sågbacken
Lundhagen
Snickarbacken

Källstorp

Skytteparken

Strömslund

Dragarevägen
Kirtenparken
Eddaparken
Balder
Björkedal
De Lavals park
Björkhagen
Spelmansparken

Åker

Insikten

Torsred

Granlyckan
Lekvallen
Äpplekullen

Närlekplats

Björndalen

Tvillingarna
Björndals gärde
Solgården
Vårviksliden
Regnstänket

Skogshöjden

Aspudden
Blockstensparken
Hjortronmyren
Bergtäkten
Släntkrönet
Korteredsparken
Ravinen
Kristallparken

Sjuntorp

Gena
Blackstorp
Broskogen
Rönnängen
Linängen
Lunneberg

Upphärad

Parkvägen
Ängsgårdsgatan
Häftänggårdsvägen
Vadet

Velanda

Karolinerparken
Dragonvägen

Väne-Åsaka

Lyckevägen
Pilspetsen

Områdeslekplats

Utflyktslekplats

NULÄGESBESKRIVNING

Foto: Henrik Johansson
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AKTIVITETSDEL

NULÄGESBESKRIVNING
AKTIVITETSDEL

Aktivitetsdelen redovisar den handlingsplan vi har tagit fram för lekplatserna. Först presenteras en plan och priolista över framtida
investeringar, därefter presenteras en plan för avveckling av ett antal lekplatser.
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AKTIVITETSDEL

HANDLINGSPLAN
AKTUALISERING AV LEKPLATSPROGRAMMET

PRIOLISTA INVESTERINGAR

Lekplatsprogrammet är framtaget för att
fungera som ett arbetsverktyg när vi rustar
upp, bygger om eller bygger nya lekplatser.
Hela tiden sker det förändringar, både
kring principer vid byggnation, lekredskap
eller fallskyddsunderlag men också på våra
lekplatser. För att lekplatsprogrammet ska
hållas uppdaterat ska det aktualiseras vart
4:e år av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Prio

Lekplats

Stadsdel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Broskogen
Hjortmosseparken
Doppingen
Halvors park
Kungstorget
Myrtuveparken
Björndals gärde
Granlyckan
Broskogen
Lantmannaparken
Eddaparken
Offerhällsparken
Skytteparken
Dannebacksparken
Altorpsparken
Vadet
Karolinerparken
Solgården
Snäppmaden
Linängen
Snickarbacken
De Laval
Blåbärshagen
Fågelparken
Gena
Lyckevägen

Sjuntorp
Hjortmossen
Stavre
Halvorstorp
Centrum
Sylte
Björndalen
Torsred
Sjuntorp
Kronogården
Strömslund
Stavre
Källstorp
Dannebacken
Kronogården
Upphärad
Velanda
Björndalen
Sandhem
Sjuntorp
Halvorstorp
Strömslund
Karlstorp
Dannebacken
Sjuntorp
Åsaka

INVESTERINGAR

FÖRTYDLIGANDE

För att förbättra de lekplatser vi har, så de
är i bra skick och håller ett högt lekvärde är
det viktigt att regelbundet underhålla och
upprusta dem. Stadsbyggnadsförvaltningen
har utifrån inventeringen gjort en
prioriteringslista över vilka lekplatser som
behöver åtgärdas, i vilken ordning, och på
vilket sätt.

Ordningen är satt efter vilken standard
lekplatserna håller idag. Ordningen kan
komma att ändras på grund av olika
parametrar.

Mer om hur lekplatserna bör utvecklas och
exempel på tillägg går att läsa i kapitel 5,
under varje enskild lekplats.
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De lekplatser som inte inkluderas i
priolistan kommer att ha ett fortsatt
ordinarie underhåll. Upprustning av de
lekplatserna ligger längre fram i tiden
än 2030.

Lekplats

Stadsdel

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Kirtenparken
Ravinen
Bergtäkten
Hjortronmyren
Lunneberg
Eriksroparken
Aspudden
Solgläntan
Pilspetsen
Skofteby torg
Lundhagen
Björkedal
Ekparken
Lekängen
Parkvägen
Blackstorp
Korteredsparken
Kronomossen
Lektorpsparken
Götalunden
Ormbunksparken
Lekvallen
Brunörten
Ryrparken
Dragarevägen

Strömslund
Skogshöjden
Skogshöjden
Skogshöjden
Sjuntorp
Skoftebyn
Skogshöjden
Tingvalla
Åsaka
Skoftebyn
Sjuntorp
Strömslund
Hjulkvarn
Dannebacken
Upphärad
Sjuntorp
Skogshöjden
Karlstorp
Lextorp
Hjulkvarn
Skoftebyn
Torsred
Skoftebyn
Skoftebyn
Strömslund

MARKERINGAR
I inventeringen i del 4, är lekplatserna märkta med någon av följande typ
av markering. De som inte kommer att beröras av någon upprustning
fram till 2030, kommer att driftas och underhållas för att upprätthålla
god kvalitet & standard. Vi har bedömt att vissa av de lekplatser vi har
bör rustas upp till en områdeslekplats eller utflyktslekplats för att öka
lekvärdet på den aktuella lekplatsen.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

AKTIVITETSDEL

Prio

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud
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AKTIVITETSDEL

AVVECKLING

En del av vår vision med
lekplatsprogrammet är att alla lekplatser
ska hålla en hög standard och kvalitet.
Av Trollhättans 81 kommunala lekplatser
är det några som inte uppfyller de
krav staden ställer på de kommunala
lekmiljöerna.
Ett antal av stadens lekplatser kommer
att rustas upp, men vissa bedöms sakna
förutsättningar för den kvalitet som
eftersträvas. Gatu-parkkontoret föreslår
att 15 lekplatser successivt bör avvecklas,
och att resurserna läggs på de resterande
samt i nyexploateringsområden som
utifrån underlag bedöms kommer få behov
av lekplatser i framtiden. Argumenten
för varje enskild lekplats nedläggning
finns beskrivet i inventeringsdelen under
respektive lekplats.
Det som ligger till grund för avveckling
är vanligtvis en kombination av dåligt
underhåll och standard, lågt lekvärde
samt geografisk placering i relation till
närliggande lekplatser med högre lekvärde
eller utvecklingspotential. En majoritet
av de lekplatser som föreslås avvecklas är
små både till storlek och antal redskap och
möter inte rådande efterfråga.
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AVVECKLINGSLISTA
PLANERAT ÅR FÖR LEKPLATS
AVVECKLING

STADSDEL

KOSTNAD

2017

Släntkrönet
Blockstensparken
Kristallparken
Pilängen
Myrängen
Dragonvägen
Nysätra
Ryrbäcksparken

Skogshöjden
Skogshöjden
Skogshöjden
Sandhem
Sandhem
Velanda
Skoftebyn
Skoftebyn

50 000
75 000
50 000
30 000
150 000
50 000
50 000
65 000

2018

Balder
Spelmansparken
Björkhagen
Regnstänket
Vårviksliden
Rönnhagen
Lövdungen
Häftängsgårdsgatan

Strömslund
Strömslund
Strömslund
Björndalen
Björndalen
Stavre
Hjulkvarn
Upphärad

30 000
100 000
85 000
20 000
45 000
80 000
75 000
50 000

AVVECKLING
AKTIVITETSDEL

Efter en jämförelse med andra kommuner
(se tabell till höger) som liknar Trollhättan
går det att dra slutsatsen att vår kommun
har en högre andel lekplatser per barn
än de flesta andra. Minskar vi ned antalet
lekplatser till 66, innebär det att ca. 155
barn delar på samma lekplats.
KOMMUN

Viktigt att ha i åtanke är att avveckling
även är en kostnad. Varje enskild
avveckling uppskattas medföra i
genomsnitt 50 000 kronor med
omkostnader för deponi samt plantering
av träd, buskar eller gräs. På ett antal av de
förslagna lekplatserna finns utrustning som
efter behov med fördel kan återanvändas
och placeras på andra platser.
Vid avveckling kommer boende i området
informeras och hänvisningar till andra
närliggande lekplatser kommer ske.

TOTAL
FOLKMÄNGD

ANTAL BARN
(0-14år)

ANTAL
KOMMUNALA
LEKPLATSER

ANTAL BARN SOM
DELAR PÅ EN LEKPLATS

Vänersborg
38381
6793
50
136
Uddevalla
54180
9482
59
161
Trollhättan
57092
10220
80
127
Varberg
61030
10497
65
161
Mölndal
63340
12161
60
202
Karlstad
89245
14011
138
102
Borås hämtade från
108488
19202
163 från 2015. Jämfört
118 med liknande
Siffror
Statistiska Centralbyrån,
statistik
kommuner har Trollhättan en stor andel lekplatser per barn.
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Björndals Gärde

AKTIVITETSDEL

ÖVERSIKTSKARTOR

Lövdungen

Skytteparken

Hjulkvarnelund
Ekparken

Dragarevägen
Kirtenparken

Granlyckan
Björkedal

Skrotnisses

Eddaparken
Balder

De Lavals Park
Björkhagen
Kungstorget
Spelmansparken
Insikten

Lekvallen
Aspudden

Dannebacksparken
Halvors Park
Lekängen
Fågelparken
Sågbacken
Doppingen
Lundhagen
Storegårdsparken

Götalunden

Kungsgatan
Snickarbacken
Sandhagen
Rönnhagen
Macken
Offerhällsparken
Pilängen
Solgläntan
Snäppmaden
Fågellyckan
Myrängen
Hjortmosseparken

Blockstensparken

Korteredsparken

Kristallparken
Ravinen

Bergtäkten
Släntkrönet

Hjortronmyren

Björndals Gärde

Nysätraparken
Ryrparken

Regnstänket
Solgården
Skogshöjden och Björndalen

Altorpsparken
Kronomossen
Lantmannaparken
Blåbärshagen
Skofteby Torg

Ormbunksparken

Tvillingarna
Ryrbäcksparken
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Vårviksliden

Regnstänket
Solgården

Enligt ÖP ska lekplatser finnas inom en
radie av 300m från bostaden. Detta är
buffertzonkartor som visar hur det ser ut i
Trollhättan. Ofta vid de ytor där bostäderna
inte ligger inom buffertzonerna, finns
lekplatser på egna bostadsgårdar,
fritidsgårdar eller skolgårdar. Flera av
områdena som inte ligger innanför
zonerna är industrimark.

Tvillingarna

Brunörten
Myrtuveparken

Vårviksliden

Trollhättans tätort

Lövdungen

Eriksroparken

Nergårdsängen
Lextorpsparken
Lekplats, cirkel markerar
en radie på 300m.
Lekplats, cirkel markerar
en radie på 300m.
Lekplatsen kommer att
avvecklas

ÖVERSIKTSKARTOR
AKTIVITETSDEL

Parkvägen

Lyckevägen
Änggårdsvägen

Häftänggårdsvägen
Vadet

Pilspetsen

Väne-Åsaka

Upphärad
0

0,6

0

kilometer

0,6

Skala: 1:14 810

kilometer
Skala: 1:15 740

Gena

Rönnängen

Blackstorp

Broskogen

Linängen

Dragonvägen

Lunneberg

0

47

Velanda

Sjuntorp
0,6
kilometer
Skala: 1:27 610

0

0,6
kilometer

Karolinerparken
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INVENTERING

INVENTERING
INVENTERING

Denna del innehåller den inventering som är gjord på alla lekplatser. Utöver en saklig inventering över bland annat innehåll, status
och vilken typ av lekplats det är, presenteras förslag på utveckling och exempel på tillägg.
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INVENTERING

Foto: Henrik Johansson
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INVENTERINGSMALL
INVENTERING

Som introduktion görs en sammanfattning av
lekplatsen och dess närmiljö.

Lekplatstyp:

Närlekplats, Områdeslekplats
eller Utflyktslekplats?

Innehåll:

Lista över vad lekplatsen
innehåller för utrustning.
Inkluderar lekredskap, övriga
möbler och funktioner.

Belysning:

Finns belysning på
lekplatsen?

Status:

Vilket skick är det på lekplatsens
innehåll?

Utveckling:

Vad finns för
utvecklingspotential för
lekplatsen och lekmiljön?
Ex. Hur väl är platsen integrerad
i miljön, går det att förbättra?
Hur är tillgängligheten på, till
och från lekplatsen? Går det att
förbättra lekplatsen med hänsyn
til genus?

Exempel på tillägg: Här anges lämplig
lekutrustning, funktioner m.m.
som kan öka lekvärdet på
lekplatsen och lekmiljön.
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CENTRALASTADEN
STADEN
CENTRALA

CENTRALA
STADEN
CENTRALA
STADEN

Hjulkvarnelund

CENTRALA STADEN

Dragarevägen

Stadsdelsbeskrivning:

I centrala staden finns 3 lekplatserGranlyckan

Centrala staden omfattar området från
älven upp till Drottninggatan samt från
järnvägen till Innovatumområdet.
Centrala staden består av stadsmässig
bebyggelse av främst flerbostadshus och är
den folktätaste delen av staden.

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

1 st

Antal barn 0-12 år: 311 st
Antal barn 0-6 år:

Skrotnisses
Kungsgatan

Björkedal
Lekvallen
Spelmansparken

Kungstorget

157 st
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CENTRALASTADEN
STADEN
CENTRALA

KUNGSGATAN
Lekplatsen ligger på gågatan mitt i centrala
Trollhättan. Den är en bra plats för en paus under
affärsbesök med småbarn.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Lekställning med rutch
1 Gungdjur
Klätternät
Betongstaty
2 parksoffor m. armstöd

Belysning:
Status:
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Ja
Lekutrustningen är välanvänd
och har bruksslitage, men är
säker att använda. Det finns
ett fundament kvar från ett
borttaget gungdjur samt en
stubbe från ett träd som ramlat.
Fallskyddsunderlaget har skador
på vissa ställen.

Utveckling:

Underlaget bör bytas ut inom
en snar framtid och i samband
med det måste stubben tas
bort. Utrustningen bör ses över
och vissa delar kommer behöva
bytas ut. Lekplatsen skulle
kunnas göra mer spännande för
större barn med studsmattor
eller liknande som lockar till
spontananvändning. Sittplatsen
kan göras mer trevlig med
någon växtlighet som ger skydd
för ryggen. Öka användningen
med någon form av interaktiv
lek.

Exempel på tillägg: Nytt fallskyddsunderlag
Interaktiv lek
Växter kring sittplatsen
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

KUNGSTORGET

Utveckling:

Kungstorget är överblickbar som
minipark med utrymme för en
mindre områdeslekplats. Det
finns möjligheter att dela upp
lekplatsen i flera delar för att
skapa platser där fler inkluderas
med hänsyn till genus samt barn
med koncentrationssvårigheter.
Idag finns en tillfällig
förskola som kan delta i
planeringsskedet.

Del av Kungstorgets lekplats innan den avvecklades

Stadsodling är precis uppstartad
och kan utgöra inspiration till
lekmiljön. När lekplatsen planeras
bör stor hänsyn tas till övriga
funktioner som parken ska uppfylla
(Se Parkprogrammet; Kungstorget).

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

CENTRALA STADEN

Kungstorget är en minipark som ligger bakom gamla
Oscarskolan där det funnits en närlekplats länge.
Senaste tiden har den varit i dåligt skick och har
sakta avvecklats. Planer finns på att det ska byggas
en ny lekplats här inom kort och då satsa på en
områdeslekplats.
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Det finns stor potential för att anlägga en ny områdeslekplats här och behovet är stort

CENTRALA STADEN

SKROTNISSES LEKPLATS
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Skrotnisses lekplats ligger på Spikön och är Trollhättans första
utflyktlekplats. Den är byggd i samarbete med Skrotnisses
upphovsmän Jan Lööf och Lars-Åke Kylén. Förutom lekredskap finns
det många fikabord, både under tak och under bar himmel samt
tillgång till toalett. Här finns en scen där det under både sommar och
vinterhalvåret arrangeras evenemang och väl planerade grönytor.

Lekplatstyp:

Utflyktlekplats

Innehåll:

Laburint
2 Sandlådor + bakbord
Klättervägg
Trädkoja med rutch
Trampkarusell
Båten Balder, lekhus
2 lekhus
Flygbil
Nohabtåg, lekhus
Gungställning, 2 platser varav 1
kompisgunga och 1 tillgänglig
Scen under tak
Picknickhus
6 bänkbord
3 parkbänkar
2 papperskorgar

Belysning:

Ja

Status:

Mycket bra status, färdigställdes
och invigdes 2015

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

CENTRALA STADEN
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TINGVALLA

TINGVALLA

Skytteparken

TINGVALLA

Dragarevägen

Stadsdelsbeskrivning:

I Tingvalla finns 2 kommunala lekplatser.

Tingvalla är ett villa- och
flerbostadsområde som domineras av
äldre hus. Stadsdelen ligger centralt i
staden och trafiken är på många platser
intensiv, speciellt Gärdhemsvägen och
Drottninggatan.
Antal barn 0-12 år: 96 st

Närlekplats:

1 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

1 st

Antal barn 0-6 år:

46 st

Macken
Solgläntan

Björkedal

Sandhagen

Björkhagen
Insikten
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CENTRALATINGVALLA
STADEN

MACKEN
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Centralt belägen i Maria Alberts park ligger lekplatsen
Macken. I nära anslutning till Högskolan och någon minuts
promenad från Drottningtorget och gågatan. Tingvallas
villaområde ligger bredvid parken. I parken finns en scen,
kallad snäckan, för uppträdanden med ca 30 bänkar för
åskådare.
Lekplatstyp:

Utflyktlekplats

Innehåll:

Lekhus Macken med rutschkana
Miniatyrbilar 3 st
Miniatyrhusvagn
Pumpstation
Klätterlek Parkour
Linbana
Klätterhus
Småbarnsgunga med 3 platser
Sandlåda med lekbåt och
hoppkubbar
Bakbord på brygga
Fjädergunga
Gungställning m. 3 platser varav
1 kompisgunga
Minicykelväg med vägskyltar i
miniatyr & trampbilar
Scen
Parksoffa, runt träd
Cykelställ

Belysning:

Ja

Status/kondition:

Mycket bra status. Anlagd och
invigd 2016.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

SOLGLÄNTAN
TINGVALLA

Solgläntans lekplats ligger i en minipark i ett lugnt
villakvarter. Lekplatsen fungerar som närlekplats och
besöks av barnen i de närmsta kvarteren. Platsen
är öppen och enkel att överblicka. Lekplatsen är
uppdelad i två ytor.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

2 gungställningar med
sammanlagt 4 platser varav 1 för
små barn
Lekställning med klätternät och
klättervägg
Gungdjur
Sandlåda
Trampkarusell
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekredskapen är i gott skick men
med bruksslitage samt solblekta.

Utveckling:

Lekplatsen kan få bättre
tillgänglighet genom att sätta
upp belysning samt hårdgöra
vissa delar av lekytan. Parksoffan
bör stå i hårdgjord yta och den
ska helst ha armstöd. Lekplatsen
kan ramas in med ett lägre
buskage eller perenner för ökat
prydnadsvärde samt skapa en
barriär mot gatan.

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

Exempel på tillägg: Parksoffa med armstöd
Hårdgjorda ytor
Belysning
Växter som ramar in mot gata
Informationsskylt
Cykelställ

61

62

CENTRALA STADEN

CENTRALA STADEN

Granlyckan

HJORTMOSSEN

Björkedal

Stadsdelsbeskrivning:

I Hjortmossen finns 1 lekplats.

Hjortmossen ligger öster om centrala
staden. Hjortmossen växte fram under
slutet av 1950-talet och början av
1960-talet och har många naturvärden.
Bebyggelsen består av en blandning
av flerbostadshus med karaktäristiska
bostadsgårdar och småhus.

Närlekplats:

1 st Lekvallen

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

0 st

Björkhagen
Hjortmosseparken

Spelmansparken

Antal barn 0-12 år: 284 st
Antal barn 0-6 år:

136 st

Skofteby Torg
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Placerad mellan flerbostadshusen och omtyckta
Hjortmosseparken. 100 meter från lekplatsen ligger
den nya multisportarena med bland annat utegym
och bollplan.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 5 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch,
klätternät och klättervägg
Stor sandlåda med ett gungdjur
Klätterstång i metall
2 parkbord
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Mycket smutsig lekställning
och trasiga sarger på sandlådan
sänker lekplatsens standard.

Utveckling:

Lekplatsen bör rustas upp
med tanke på lekplatsens
status. I samband med det bör
tillgängligheten förbättras.
Lekplatsen kan delas upp i
mindre delar som går att skilja åt
med lägre buskage. En mindre
yta med sittplatser skulle kunna
öka möjligheten för social
kontakt. En tydlig entré ger ett
mer välkomnande intryck.

Exempel på tillägg: Tillgängligt markmaterial samt
viss del av utrustning
Belysning
Entré
Informationsskylt
Avskiljning, ex. växtlighet

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

HJORTMOSSEN
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KARLSTORP

KARLSTORP

Lekvallen

KARLSTORP

Spelmansparken

Stadsdelsbeskrivning:

På Karlstorp finns 2 kommunala lekplatser.

Karlstorp ligger strax söder om centrum.
Merparten av bebyggelsen är från första
halvan av 1960-talet och det är en
variation av friliggande villor, lamellhus,
punkthus.

Närlekplats:

1 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 241 st
Antal barn 0-6 år:

Björkhagen

Kronomossen
Blåbärshagen
Nysätraparken
Ryrparken

117 st

Brunörten
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En till storleken liten lekplats placerad i villaområde
på Karlstorp. Bredvid lekplatsen går den trafikerade
Göteborgsvägen. En busshållsplats ligger intill och
lekplatsen kan därför vara bra att ha nära medan
man väntar.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser,
varav 1 för små barn
2 gungdjur
1 parksoffa

Belysning:

Nej

Status:

God status på redskapen på
lekplatsen även fast de har
bruksslitage.

Utveckling:

För att öka platsens tillgänglighet
bör en yta i anslutning till
ett eller flera lekredskap
hårdgöras och belysning sättas
upp. Lekmiljön kan utvecklas
genom att koppla samman den
omgivande grönytan bättre
med lekplatsen. En avskärmning
mot Göteborgsvägen skulle öka
lekplatsens säkerhet.

Exempel på tillägg: Belysning
Tillgängligt lekredskap, ex.
kompisgunga
Hårdgjord yta
Hängmatta i grönområdet
Växter eller staket som skärmar av
mot Göteborgsvägen
Parksoffa med armstöd
Papperskorg
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

BLÅBÄRSHAGEN
KARLSTORP

Blåbärshagen ligger trevligt placerad i ett öppet och soligt
läge. Lekplatsen ligger mellan två bostadsområden i en mindre
dal. Hårdgjorda stenmjölsgångar leder fram till lekplatsen som
är uppdelad i två lekytor. I anslutning till lekplatsen ligger ett
större grönområde med bland annat en bollplan. Grönytan
passar bra som aktiveringsyta under vintern.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Lekställning med sandskopa
Lekställning med rutsch och
klätternät
Gungdjur
Snurrpinne
Balansbräda
3 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Gott skick på lekplatsen.

Utveckling:

Lekplatsen är mycket öppen i
nuläget och saknar en sittyta
som är tillgänglighetsanpassad.
Belysning gör att den upplevda
tryggheten ökar samt
tillgängliggör lekplatsen för
fler personer. En entré och en
bättre sammankoppling mellan
de olika delarna skulle förbättra
platsens lek- och prydnadsvärde.
Även en bättre integrering med
den omgivande lekmiljön.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Sittyta med två el. flera bänkbord
Belysning
Entré
Vattenlek
Informationsskylt
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KRONOGÅRDEN

KRONOGÅRDEN
Myrängen

KRONOGÅRDEN

Kungstorget

Klockareparken

Insikten
Stadsdelsbeskrivning:

På Kronogården finns 4 lekplatser.

Kronogården är beläget 2 km sydost
om stadens centrum och byggdes på
1960-talet. Flerbostadshus upptar en stor
del av stadsdelen där flertalet lekplatser
finns på dess gårdar.

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

2 st

Utflyktlekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 1364 st
Antal barn 0-6 år:

Altorpsparken

Lantmannaparken

Nergårdsängen

689 st
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Stor lekplats vid Kronogårdens norra infart. Lekplatsen ligger
fint i parkmiljö med anslutande GC-banor intill lekytorna. I
parken finns grillplats, fotboll & basketplaner, skateramp och
stora gräsmattor. Lekplatsen är väl integrerad med resten av
aktiviteterna. Överlag upplevs parken fin men staket, sarger
och en del av lekredskapen upplevs slitna och är behov av en
upprutsning.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Stor lekställning med rutsch
2 gungdjur
Sandlåda med bakbord
Basketplan
Landhockeyplan
Grusbollplan
Skateramp
2 parkbord
3 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen är överlag i god
kondition. Vissa trädetaljer som
sarger och staket har några
rötskador.

Utveckling:

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Det är god tillgänglighet till
lekytorna men lekplatsen
har inget hårdgjort
fallskyddsunderlag vilket är en
lämplig åtgärd. Belysning skulle
öka den upplevda tryggheten
och tillgängligheten. Vid en
upprustning av lekplatsen bör
de omgivande aktivitetsdelarna
också förbättras. Lekmiljön har
bra ytor för skidåkning och
skridskobana på vintern. Ett
gemensamt tema för lekplatsen
och aktivitetsdelen hade varit
bra för att behålla en tydlig röd
tråd genom lekmiljön.

Exempel på tillägg: Ett tema för lekplatsen
Hårdgjorda ytor
Belysning & effektbelysning
Buskar/perenner m. prydnadsvärde
Bänkbord
Parksoffor m. armstöd
Informationsskylt

LANTMANNAPARKEN

Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 5 platser
Gungställning med 4 platser,
samtliga för små barn
Kompisgunga
Stor lekställning med rutsch
2 gungdjur
Lekhus
Litet lekhus med rutsch
Litet lekhus med sandskopa
Stor lekställning med sandskopa
Klätterpyramid av nät
Sandlåda
Pergola
6 parksoffor
2 papperskorgar

Belysning:

Nej

Status:

Dålig standard på staketen där
många brädor saknas och de
som finns kvar är ruttna och
trasiga. Klotter förekommer på
pergolan. Övrigt lekmaterial i
god kondition.

Utveckling:

Upprustning

Asfalterade GC-vägar leder
till lekplatsen men ingen
annan hårdgjord yta finns på
lekplatsen vilket bör åtgärdas
vid upprustning. Samtidigt bör
det läggas till utrustning som är
tillgänglig och någon form av
interaktiv lek. Pergolan upplevs
tråkig och bör fräschas upp
eller bytas ut till något mer
modernt men bör behållas då
det är effektivt regnskydd. En
trevlig sittyta med bänkbord och
grillar hade förbättrat lekmiljöns
sociala aspekt. Lekmiljön är en
bra plats för vinterlek, speciellt
skridskobana då det redan finns
belysning på fotbollsplanen.

Exempel på tillägg: Nytt staket
Hårdgjord yta
Belysning
Tillgänglig lekutrustning
Interaktiv lek
Ny pergola
Sittyta med bänkbord och grill
Vinterlek

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud

KRONOGÅRDEN

Stor lekplats i öppet och soligt läge i närheten av
hyreshusområden. Lekytorna är uppdelade med
majoriteten av lekmaterialet på en större sandyta
medan utrustning för yngre barn finns på ytor intill.
Grusbollplan finns i anslutning till lekplatsen.
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Lekplatsen ligger i en park intill hyreshus. Det finns
starkt trafikerade vägar i närheten men de inverkar
inte på något annat sätt än med buller. Bredvid
lekplatsen finns grusbollplan med två mål.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Gungställning med 5 platser
varav 1 för små barn
Karusell
Stor lekställning med sandskopa
Sandlåda
1 gungdjur
Pergola
2 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Dålig kondition på lekplatsen.
Lekställningen saknar exempelvis
sandskopa. Parksofforna, sarger
och staket är i dåligt skick.

Utveckling:

Lekplatsen behöver en
genomgående upprustning.
I samband med det föreslås en
förbättring på tillgänglighet
& genus. Då lekplatsen är fint
integrerad med omgivande
växtlighet skulle effektbelysning
skapa ett ökat upplevelsevärde.
En ny sittyta med plats för
rullstolar och barnvagnar under
tak är ett bra komplement.

Exempel på tillägg: Effektbelysning
Hårdgjord yta
Vattenlek
Sittplats med bänkbord
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

NERGÅRDSÄNGEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
2 gungdjur
2 snurrpinnar
Liten lekställning med rutsch och
klätternät
Liten lekställning med
sandskopa
1 parksoffa

Belysning:

Nej

Status:

Många av redskapen är
smutsiga och har bruksslitage.

Utveckling:

Lekutrustningen bör frächas upp
och lekplatsen kan förbättras
genom att använda hårdgjort
fallskyddsunderlag på delar
av lekplatsen samt sätta upp
belysning. En kompisgunga hade
varit ett bra komplement samt
interaktiv lek eller vattenlek.

Ordinarie underhåll

KRONOGÅRDEN

Lekplatsen ligger i ett stort grönområde mellan två
bostasdområden. Den är trivsamt placerad och ramas in av
träd som också ger skugga. Inte långt från lekplatsen finns
stora gräsytor med två bollplaner. Lekmiljön lämpar sig bra
för utveckling av vinterlek.

Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Kompisgunga
Interaktiv lek
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Parksoffa med armstöd
Papperskorg
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SKOFTEBYN

SKOFTEBYN
Kronomossen

SKOFTEBYN

Skofteby Torg

Stadsdelsbeskrivning:

I Skoftebyn finns 7 kommunala lekplatser.

Skoftebyn är en av Trolhättans äldsta
stadsdel med övervägande andel
villabebyggelse. Slussområdet som ligger i
närheten är uppskattat men önskemål om
ett mer utvecklat älvområde finns.

Närlekplats:

5 st

Områdeslekplats:

2 st

Utflyktlekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 548 st
Antal barn 0-6 år:

Nysätraparken
Ryrparken

Eriksroparken

Ormbunksparken
Brunörten
Ryrbäcksparken
Gena

249 st
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Lekplatsen ligger centralt belägen i stadsdelen i en mindre
kvarterspark med öppna grönytor bredvid lekplatsen.
Grusbollplan finns i parkens östra del. Parken är en fin
lekmiljö där det finns utrymme till picknick under sommaren
och möjlighet att utveckla vinterlek under vinterhalvåret.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Sandlåda
Lekställning med rutsch och
klättervägg
Lekställning med sandskopa
Karusell
1 gungdjur
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsens som helhet är i bra
kondition.

Utveckling:

Överblickbarheten på lekplatsen
är god. Markmaterialen går att
variera så att lekytorna blir mer
visuellt och taktilt uppdelade.
Vid upprustning bör det läggas
hårdgjort ytskikt vid några av
sittmöblerna samt se över så att
någon parksoffa har armstöd.
Belysning bör sättas upp och
även fler lekredskap som är
tillgänglighetsanpassade.

Exempel på tillägg: Interaktiv lek
Bakbord
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Parksoffa med armstöd
Papperskorg
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

ERIKSROPARKEN
SKOFTEBYN

Eriksoparkens lekplats ligger avsides inne i skogen i
ett villaområdet, dit man kommer via en stig.
Ca100 meter från lekplatsen ligger Skoftebyskolan.

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser,
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch,
sandskopa och klättervägg
2 gungdjur
2 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Hyfsad kondition på
gungställning och lekställning.
Gungdjuren och parksofforna är
gamla och slitna.

Utveckling:

Några av lekredskapen som
är slitna bör bytas ut mot nya.
Förslagsvis byta ut allt vid en
upprustning och satsa på en mer
naturlik lekplats vilket
skulle passa bra med tanke på
lekplatsens placering. Belysning
skulle öka den upplevda
tryggheten och eventuellt
en gallring av den närmsta
växtligheten.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Naturlek
Vattenlek
Parksoffor med armstöd
Belysning
Informationsskylt

79

SKOFTEBYN
CENTRALA
STADEN

NYSÄTRAPARKEN

80

Vid Nysätras fotbollsplan och återvinningsstation
ligger Nysätraparkens lekplats. Den ligger avsides
både bostäder och slussområdet. I dagsläget upplevs
lekplatsen ligga avsides och då den har få lekredskap
som är något slitna finns inget större lekvärde.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 3 platser,
vara 1 för små barn
Klätterlek i plast
2 lekbord
1 parksoffa
1 papperskorg

Lekplatsen är liten utan närliggande
bostäder. Den har inget speciellt lekvärde
och användningsfrekvensen bedöms låg
varför vi anser att den bör avvecklas.

Belysning:

Nej

Status:

Bra kondition på redskapen.

Kostnad avveckling: 50 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

RYRPARKEN
SKOFTEBYN

Ryrparken ligger i anslutning till ett större
naturområde med en bäckravin. I omgivningarna
dominerar villakvarter och bredvid lekplatsen finns
bollplan.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch
Lekhus med sandskopa
Snurrpinne
2 gungdjur
1 parksoffa
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Mycket gott skick på redskapen.

Utveckling:

Då lekplatsens redskap är
i gott skick är det främst i
tillgänglighet, trygghet och
genus som lekplatsen kan
förbättras. Hårdgjorda ytor,
belysning och något lekredskap
som är tillgänglighetsanpassat är
positivt att lägga till. Lekplatsen
skulle få ökat lekvärde om den
integrerades bättre med den
omgivande naturen.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Tillgängligt lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Integrering med omgivning
Parksoffa med armstöd
Informationsskylt

81

SKOFTEBYN
CENTRALA
STADEN

ORMBUNKSPARKEN
Inklämd mellan husen i ett villaområde ligger
ormbunksparken. Parken består av naturmark och
öppna gräsytor och är en fin lekmiljö.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
Lekställning med rutsch
Gungdjur
1 lekbord
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Gott skick på redskapen.

Utveckling:

Lekplatsen är i behov att att
få tydliga entréer då den kan
vara svår att hitta om man
inte bor i området. Hårdgjort
fallskyddsunderlag, belysning
samt ny asfaltsväg till lekplatsen
hade ökat tillgängligheten.
Efter upprustning bör
minst ett lekredskap vara
tillgänglighetsanpassat.
Lekplatsen kan integreras bättre
med den omgivande miljön för
ökad naturlek.

Exempel på tillägg: Tydlig entré
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Tillgänglig lekutrustning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

BRUNÖRTEN

Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 1 för små barn samt 1
kompisgunga
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
Litet lekhus
1 gungdjur
1 lekskepp
Sandlåda
Vattenlek
1 parksoffa
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Ja

Status:

Då samtliga lekmaterial är nya
är statusen på lekplatsen mycket
god.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

SKOFTEBYN

Lekplatsen Brunörten ligger centralt belägen bland
bostadshus i parken intill Bergkullevägen och Mohds
väg. Området är lugnt och intill finns stora gräsytor med
bland annat bollplaner. Lekplatsen byggdes om 2015.
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RYRBÄCKSPARKEN
Ryrbäcksparkens lekplats ligger på en öppen och solig
plats i anslutning till större naturområde med bollplan
av grus intill. Omgivningarna domineras av villakvarter.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
1 gungdjur
Sandlåda
2 parksoffor
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Staket och sarg behöver bytas
inom kort. Gungdjuret saknar
färg och är rötskadat.

Motivering till avveckling:
Lekplatsen är eftersatt och det har inte
skett någon åtgärd eller upprustning av
den på länge. Detta har lett till att de
flesta redskapen är i så dåligt skick att
de antingen bör bytas ut omgående eller
att lekplatsen helt bör avvecklas. Den
bedömningen vi gjort är att lekplatsen
Brunörten, som renoverades 2015,
har samma upptagningsområde som
Ryrbäcksparken. Det gör lekplatsen
svårmotivierad och vi anser att den bör
avvecklas.
Avvecklingsår: 2017
Kostnad avveckling: 65 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej

84

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

SKOFTEBYN
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LEXTORP

LEXTORP

LEXTORP
Stadsdelsbeskrivning:

På Lextorp finns 1 kommunalNysätraparken
lekplats

Lextorp är beläget i södra utkanten av
Trollhättan. Stadsdelen började växa
fram i början av 1970-talet och större
delen av dagens bebyggelse var klar
i början av 80-talet. I området har
bostadsföreningarna egna lekplatser.

Närlekplats:

0 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Ormbunksparken

Lextorpsparken

Brunörten

Antal barn 0-12 år: 776 st
Antal barn 0-6 år:

344 st

87

LEXTORP
CENTRALA STADEN

LEXTORPSPARKEN

88

Större lekplats belägen i skydd av buskage och träd intill asfalterade
CG-vägar. Bredvid ligger skola och fritidsgård samt konstgräsplan
och basketplan. Lekplatsen är den enda kommunala i stadsdelen,
men i bostadsföreningarna i närområdet finns små lekplatser.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Utveckling:

Med tanke på att lekplatsen är
en områdeslekplats bör större
del av ytan och fler lekredskap
vara tillgänglighetsanpassade.
Belysning på hela lekplatsen bör
också finnas. Vid en framtida
upprustning är det positivt att ha
med ”Stage-konceptet” under
planering och behålla de olika
delarna separerade men med en
röd tråd. En större samlingsyta
med bänkbord och möjlighet för
att grilla eller liknande hade ökat
möjligheten till sociala möten.
Lekplatsen bör integreras mer
med omgivande aktivitetsytor.
Grönytorna och grusplanen
i parken går att använda för
vinterlek som skidåkning eller
skridskobana.

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Stor lekställning med rutsch
Stor lekställning med sandskopa
Liten lekställning med sandskopa
Litet lekhus
Klättervägg
2 gungdjur
Sandlåda
Nedgrävda bildäck
6 parksoffor
Papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Mycket bra status. Välvårdad och Exempel på tillägg: Hårdgjort fallskyddsunderlag
fin lekplats med redskap som ser
Belysning
välskötta och inbjudande ut.
Tillgänglig lekutrustning
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

LEXTORP
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SYLTE

SYLTE

SYLTE

Ryrparken

Stadsdelsbeskrivning:

På Sylte finns 1 kommunal lekplats.

Sylte domineras främst av flerbostadshus.
Syltevägen, Modhs väg och Bergkullevägen
är gator med hög trafikintensitet.

Närlekplats:

1 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

0 st

Myrtuveparken

Antal barn 0-12 år: 555 st
Antal barn 0-6 år:

274 st
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Ligger i område med flerbostadshus med skola
och dagis i närheten. Intill lekplatsen finns
stora gräsmattor och även grusbollplan med
målställningar. På lekplatsen finns två gräskullar samt
målad asfaltsyta.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 6 platser
varav 2 för små barn
Stor lekställning med två
sandskopor
1 gungdjur
1 litet lekhus
2 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

En lekplats med mycket dålig
standard. En sandskopa saknas
i lekställningen, gungdjuret är
snett och lekhuset är sönder.
Sandytan är ostädad då det vid
inventeringen ligger grenar och
flisor från brädor.

Utveckling:

Vid upprustning av lekplatsen
vore det lämpligt att utgå från
ett tema. Lekplatsens naturliga
uppdelning är fint att behålla
men knyta samman delarna
bättre än idag. En ny sittplats
och växter med prydnadsvärde
skulle öka upplevelsen på
platsen. Då det är väldigt öppet i
nuläget skulle prydnadsträd och
buskar skapa en mindre och
mer gemytlig skala. Någon del
av lekplatsen bör vara hårdgjord
och hela lekplatsen borde få
belysning.

Exempel på tillägg: Lämpligt tema för platsen
Ny lekutrustning
Hårdgjorda ytor
Sittyta med soffor eller bänkbord
Växter med prydnadsvärde
Tillgänglig lekutrustning
Interaktiv lek
Belysning
Cykelställ
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud

SYLTE
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HJULKVARN

HJULKVARN

Regnstänket
Solgården

HJULKVARN
Stadsdelsbeskrivning:

På Hjulkvarn finns 4 kommunala lekplatser.

Hjulkvarn, går också under namnet
Egnahem, är beläget nordost om
centrum och är en av stadens äldsta
arbetarstadsdelar. Tunhemsvägen och
Kungsportsvägen är starkt trafikerade
gator som utgör barriärer.

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

2 st

Utflyktlekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 213 st
Antal barn 0-6 år:

97 st

Skytteparken

Kirtenparken

Lövdungen
Hjulkvarnelund
Ekparken
Götalunden

Eddaparken
Balder
Pilängen
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Lekplatsen ligger mitt i omtyckta Hjulkvarnelundsparken.
Bredvid lekplatsen finns en scen och en större mängd bänkar
samt mingolfsanläggning. I lekplatsens närhet ligger också
Folkets park och dagis. Goda möjligheter till parkering finns
vid Folkets park och Älvhögsborg.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch,
klätternät och sandskopa
Sand/vattenlek
3 gungdjur
1 parksoffa samt ytterligare 4 i
nära anslutning
2 papperskorgar

Belysning:

Ja

Status:

Lekplatsen är i mycket god
kondition, inga synliga brister
eller fel.

Utveckling:

Tillgängligheten till och från
lekplatsen är bra men lekplatsen
hade blivit bättre anpassad med
hårdgjort fallskyddsunderlag
till några av lekredskapen.
Det är positivt att det finns
bakbord och vattenlek som är
upphöjt. Lekplatsen skulle få
ett större socialt värde om det
fanns grillplats eller liknande
i nära anslutning. En mindre
lekyta vid sidan av med ett
eller två lekredskap hade
ökat kvaliteten med tanke
på genus samt för barn med
koncentrationssvårigheter
och liknande. Vid framtida
ombyggnation skulle en lekplats
med koppling till Hjulkvarelunds
historia samt dess funktion som
arboretum kunna kopplas till ett
tema.

Exempel på tillägg: Hårdgjorda ytor
Mindre lekyta intill
Picknickbord/bänkbord
Grillmöjlighet
Informationsskyltar
Tema
Cykelställ

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

LÖVDUNGEN
HJULKVARN

Lekplatsen Lövdungen ligger i en liten park med
höga träd som ger skugga. Parken omges av
villabebyggelse samt flerbostadshus i kv. Polisen.
Lekplatsen är i gott skick men erbjuder ett
lågt lekvärde i dagsläget samt att den ligger i
gångavstånd till både ekparken och lekängen.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Stor sandlåda
Liten lekställning med rutsch och
sandskopa
2 parksoffor
1 papperskorg

Lövdungens lekplats ligger i en mindre
park med Ekparken, som är en stor
områdeslekplats cirka 200 meter bort.
Lövdungen kan därför avvecklas med de
få redskap som finns idag och det låga
lekvärde de erbjuder som motivering.

Belysning:

Nej

Status:

Bra status på redskapen.

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Avvecklingsår: 2017
Kostnad avveckling: 75 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Lekställning
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Populär områdeslekplats belägen mitt i Egna hems
villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och
omkring lekytan finns stora grönytor. I parkens södra
del finns inhägnad grusbollplan och två mål.
Lekplatstyp:
Innehåll:

Områdeslekplats
Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Linbana
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
Kompisgunga
Skeppsmast med klätternät
Klätterpyramid i klätternät
Gungdjur
Klätterlek i metall
Sandlåda med sandskopa
Stenlabyrint
2 parksoffor
1 parkbord
1 stor papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Gungdjuret är i dåligt skick
och vid nederbörd vattenfylls
gångarna i stenlabyrinten. I
övrigt är lekplatsen som helhet i
mycket god kondition.

Utveckling:

Lekplatsen ligger centralt i
Ekparken och fungerar som
parkens hjärta. Att skapa
lekmöjligheter som har koppling
till parkmiljö, genom kvalitativ
växtlighet, pilkojor, vattenlek
och liknande skulle ge ett ökat
prydnadsvärde i hela parken.
Belysning saknas och här
skulle effektbelysning vara fint
tillsammans med till exempel
låga ljuspollare längs med
parkens stigar.

Exempel på tillägg: Växtlighet med prydnadsvärde
Pilkoja
Vattenlek
Effektbelysning
Ljuspollare
Parksoffor med armstöd
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

GÖTALUNDEN
HJULKVARN

Ligger belägen alldeles i närheten till Götalundens
kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och
lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar
som skuggar. Inte långt från lekplatsen finns en inhägnad
grusbollplan med två mål.
Lekplatstyp:

Innehåll:

Områdeslekplats

Gungställning med 8 platser,
varav 4 för små barn
Lekskepp med klätternät
Lekställning med rutsch
Sandlåda
2 gungdjur
Gungbräda
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Bra kondition på de flesta
av redskapen. Dock bör
gungställningen målas inom
snar framtid. I sandlådan är
påfyllning av sand välbehövligt
vilket också börjar bli angeläget
under gungorna där gropar
bildats.

Utveckling:

Götalunden består som park
till stor del av naturmark. Det
finns flertalet kojor som är
byggda av nedfallna grenar och
liknande. Vid upprustning eller
ombyggnation är det lämpligt
att använda den kvaliteten
och skapa en naturlekplats där
kopplingen till naturen är god.
För större användning året om
samt bättre tillgänlighet bör
belysning sättas upp.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Naturlek
Belysning
Informationsskylt
Sittplatser med bord
Cykelställ
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STAVRE

STAVRE

STAVRE
Stadsdelsbeskrivning:

På Stavre finns 4 kommunala lekplatser.

Stavre är ett område med blandad
bebyggelse med flerbostadshus och
småhus. Stadsdelen är omtyckt av
invånarna och upplevs som lummig och
grön.

Närlekplats:

Skrotnisses

4 st

Områdeslekplats: 0 st
Utflyktlekplats:

Eddaparken
Balder

162 st

Rönnhagen

Sandhagen

Snickarbacken

0 st

Fågellyckan

Antal barn 0-12 år: 330 st
Antal barn 0-6 år:

Doppingen

Kungstorget
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DOPPINGEN
Doppingen ligger i bostadsområdet vid vändzonen på
Thunbergsgatan. I angränsning till lekplatsen ligger en tvåfilig
cykelbana samt den tungt trafikerade Stamkullevägen.
Busshållplats och kiosk finns inom 50 meters avstånd.
Stavreskolan och Edsborgs idrottsanläggning ligger nordväst
och söder ut ligger Fridaskolan.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Gungdjur
Stubbar
Litet lekhus
2 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen ger ett slitet och
ovårdat intryck. Lekmaterialet,
staket och parkbänkar nötta och
skavda.

Utveckling:

Lekplatsen är i behov av en
större upprustning. Då buskagen
utgör en bra barriär mot
stamkullevägen är det bra att
behålla det. Lekplatsen ger ett
tråkigt intryck från gatan och
en välkomnande entré skulle
kunna förhöja prydnadsvärdet
i hela miniparken. Att flytta in
lekplatsen längre in i parken mot
hade antagligen varit gynnsamt
för att komma längre bort
från vägen. Vid upprustning
bör något lekredskap vara
tillgänglighetsanpassat samt ha
hårdgjort fallskyddsunderlag.

Exempel på tillägg: Tydlig och prydlig entré
Tillgängligt lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt
Parksoffa med armstöd
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

RÖNNHAGEN
STAVRE

Lekplats på Stavre belägen vid flerbostadshus och
villaområde mellan Stamkullevägen och Tessingatan.
Höga ekar ger platsen ett skuggigt och lummigt
intryck.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
2 gungdjur
Stor lekställning med rutsch,
klätternät och klättervägg
Lekhus
Liten lekställning med rutsch
Sandlåda med sitthörn
1 parksoffa och bord
1 parkbord

Belägen i ett område med god tillgång till
lekplatser. Flerbostadshusen i närheten har
egna lekplatser. Lekplatsen bedöms därför
som överflödig i området och kan därmed
avvecklas och delar av materialet går att
flytta till andra lekplatser.

Belysning:

Nej

Status:

Mycket gott skick på lekplatsens
redskap.

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Driftskostnadsberäkning: kr/år
Kostnad avveckling: 80 000 kr
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I villaområde, intill Hullsjögatan. Lekplatsen ligger
cirka 300 meter från Storegårdsparkens lekplats.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 6 platser,
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch
Klätterstång
Stor sandlåda med grävskopa
Klätterlek med nät
2 bakbord
3 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Gott skick på redskapen
men sand behöver fyllas på i
sandlådan.

Utveckling:

Lekplatsen kan förbättras
och inkludera fler genom
tillgänglighetsanpassning med
bland annat belysning och
hårdgjorda ytor samt ökad
kontrast på lekutrustningen
och interaktiv lek. En tydligare
uppdelning, utan att förlora en
röd tråd på lekplatsen skulle vara
positivt med tanke på genus och
”stage-konceptet”. Lekplatsen
skulle bli trevligare med mer
växtlighet som ramade in den.

Exempel på tillägg: Belysning
Hårdgjord yta
Tillgänglig lekutrustning
Tydlig entré
Informationsskylt
Cykelställ

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

FÅGELLYCKAN
STAVRE

Fågellyckan ligger i ett villaområde intill en stor
gräsplan med möjlighet för aktiviteter som bollspel
eller picknick. Björkar och avenbokar ramar in planen
som också är avskild från vägen med ett staket.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser,
varav en kompisgunga
Lekställning med rutsch + klätter
Stor sandlåda med bakbord
Bakbord, tillgängligt
1 bänkbord, tillgängligt
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Ja

Status:

Lekplatsen är ombyggd 2015
och alla lekredskap och andra
funktioner är nya. Lekplatsen är
därför i riktigt bra skick.

Utveckling:

Det är god översikt på platsen,
som är öppen. Det saknas
solskydd vid sandlådan vilket kan
skapas av lövskugga från träd.
I dagsläget finns ingen tydlig
entré vilket kan åtgärdas med
lägre buskar eller perenner som
leder in mot stigen på lekplatsen
och även ramar in sittplatsen.
Gräsytan kan användas för
skidåkning på vintern.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Tydlig entré
Solskydd vid sandlådan
Informationsskylt
Växtlighet kring sittplatsen
Cykelställ
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SANDHEM

SANDHEM

Ekparken

SANDHEM

Götalunden

Stadsdelsbeskrivning:

På Sandhem finns 5 kommunala lekplatser
.
Kungsgatan

I stort sett hela Sandhem byggdes
under 1960 och 1970-talen. Här finns
omfattande grupper av radhus och
kedjehus.

Närlekplats:

4 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Macken
Solgläntan

Storegårdsparken
Offerhällsparken
Pilängen
Snäppmaden
Myrängen

Hjortmosseparken
Antal barn 0-12 år: 480 st
Antal barn 0-6 år:

232 st

Altorpsparken
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Lekplatsen ligger i omtyckta Storegårdsparkens norra del, alldeles
intill Storegårdshuset. Runt parken finns bostäder mestadels i form av
villabebyggelse. I parkens södra del ligger dagis och i norr vid den hårt
trafikerade Tunhemsvägen ligger Lyrfågelskolan. I nära anslutning till
lekplatsen finns en hundrastgård samt en mindre skogsdunge som kan
inbjuda till lek.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 6 platser,
varav 2 för små barn.
Kompisgunga
2 gungdjur
Liten lekställning med
rutschbana, ”kryprör” och
klättervägg
Litet lekhus
Gungbräda
Grävskopa
Bollkorg
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsens redskap är
generellt sett i gott skick.
Ur säkerhetssynpunkt utgör
de ingen fara. Däremot är
många redskap smutsiga och
ger ett något ovårdat intryck.
Underlaget är inte i bästa
kondition. Under kompisgungan
samlas vatten.

Utveckling:

Då Storegårdsparken är en
områdeslekplats bör den vara
bättre anpassad till barn med
olika funktionshinder. Lekplatsen
är idag uppdelad i flera mindre
delar vilket är bra men också går
att förstärka genom att ha olika
fallskyddsunderlag på de olika
delarna samt plantera in lägre
växtlighet runt någon del så
den upplevs mer ombonad och
skyddad. Belysning bör finnas
och i framtiden skulle lekplatsen
gärna kunna få ett tema.
Lekplatsen är fint integrerad
med resten av parken men den
mindre skogsdungen skulle
kunna förtydligas som lekmiljö.

Exempel på tillägg: Fler olika fallskyddsunderlag
Inramning på en del av lekplatsen
Ätbara växter
Inkludera skogsdungen i lekmiljön
Belysning
Tema
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud

OFFERHÄLLSPARKEN
SANDHEM

Offerhällsparkens lekplats består av ett få antal
lekredskap. Den är belägen i ett bostadsområde inte
långt ifrån Pilängens lekplats. En mindre skogsdunge
finns i anslutning till lekplatsen och en bit bort ligger
en större grönyta.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 8 platser,
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch och
sandskopa

Belysning:

Nej

Status:

Lekredskapen på lekplatsen är i
gott skick.

Utveckling:

Lekplatsen har ett litet lekutbud
och skulle kunna öka i lekvärde
med andra kvaliteter som
sandlek, balanslek, vattenlek,
klätterlek eller liknande
samt en bättre koppling till
skogsdungen i närheten. Då
parken är stor finns möjlighet
att rusta upp lekplatsen till en
områdeslekplats. I ett sådant
läge är det extra viktigt att ta
hänsyn till genus, tillgänglighet
och trygghet. En naturlekplats
skulle fungera bra och skulle
kunna knyta ihop delarna i
parken. Vinterlek finns det
bra underlag för att utveckla i
parken.

Exempel på tillägg: Naturlek med olika kvaliteter
Hårdgjorda ytor
Koppling till övriga delar i parken
Småstigar, anpassade för barn
Belysning
Vinterlek
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud
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Ligger i villaområde på Sandhem och används med
stor sannolikhet mest av boende i närheten. I parken
finns en gräskulle med en idag igenväxt asfaltsslinga.
Ligger cirka 200 meter från Offerhällsparken åt ena
hållet och 200 meter från Snäppmaden åt andra.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Lekställning, sandskepp
1 gungdjur

Belysning:

Nej

Status:

Bra kondition på de två
lekredskapen.

Motivering till avveckling:
En av kommunens minsta lekplatser
utrustad med endast en lekställning och
ett gungdjur. Ointressant lekplats med
mycket lågt lekvärde som är i behov av
stora investeringar för att vara attraktiv.
Ligger dessutom belägen 250 meter från
Offerhällsparken och 200 meter från
Snäppmaden vilket gör att det saknas
tillräcklig grund för fortsatt satsning.
Driftskostnadsberäkning: 8 500 kr/år
Kostnad avveckling: 30 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Gungdjur

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

SNÄPPMADEN
SANDHEM

Lekplatsen ligger i ett lugnt villaområde inte långt
från förskola och dagis. I lekplatsens närhet finns
förutom grusbollplan och gräsytor också ett större
skogsparti.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 6 platser,
varav 2 är för små barn
Lekställning med rutsch och
klätternät
Lekställning, tåg med sandskopa
2 gungdjur
1 parksoffa
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen i gott skick men i
behov av tvättning.

Utveckling:

Då lekplatsen har ett stort
upptagningsområde anser vi
att lekplatsen bör utvecklas till
en områdeslekplats för att öka
lekutbudet. Lekplatsen bör då
tillgänglighetsanpassas med
hårdgjorda ytor, belysning samt
lekredskap. Då det är en stor
park finns det goda möjligheter
att dela upp lekplatsen i flera
mindre delar samt integrera
skogsdungarna till en större
lekmiljö.

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

Exempel på tillägg: Tillgängliga lekredskap
Hårdgjorda ytor
Olika markmaterial
Belysning
Cykelställ
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Belägen i skyddat läge inne i ett villaområde. Höga
lövträd ger platsen skugga.

Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 8 platser,
varav 2 för små barn
Lekställning
Lekställning med rutsch
2 gungdjur
1 parkbord

Lekplats på Sandhem som ligger
endast 200 meter från den ur
utvecklingsperspektiv gynnsammare
lekplatsen Snäppmaden. Relativt bra nivå
på utrustningen men används troligen
mindre än närliggande lekplats. De
stora sandytorna samt underhåll av den
stora gungställningen (8 platser) gör
driftskostnaderna mycket höga i relation till
uppskattad användningsfrekvens.

Belysning:

Nej

Status:

Relativt gott skick på de flesta
redskapen. Dock är gungdjuren
slitna och smutsiga och staketet
som omger gungställningen
är nedgånget och bör bytas
snarast.

Driftskostnadsberäkning: 41500 kr/år
Kostnad avveckling: 150 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

SANDHEM
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DANNEBACKEN

DANNEBACKEN
Stadsdelsbeskrivning:

På Dannebacken finns 3 kommunala lekplatser.

Dannebacken domineras av äldre
villakvarter men det finns även ett antal
flerbostadshus i området. I närområdet
ligger Edsborgs idrottsanläggning och
Stavreskolan.
Antal barn 0-12 år: 291 st
Antal barn 0-6 år:

141 st

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktslekplats:

0 st

Hjulkvarnelund
Halvors Park
Skrotnisses
Götalunden
Sågbacken
Kungsgatan
Lundhagen
Macken
Solgläntan

Dannebacksparken
Lekängen
Fågelparken

Fågellyckan
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Centralt placerad i stadsdelen ligger lekängens
lekplats på en öppen grönyta. Parken ramas in
av villa- och lägenhetshus. Inte långt ifrån ligger
Edsborgs idrottsanläggning och Stavreskolan.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Stor lekställning med rutsch och
klättervägg
Liten lekställning med rutsch
3 gungdjur
Sandlåda
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Ja

Status:

Samtliga lekredskap är i mycket
god kondition.

Utveckling:

Lekplatsen är uppdelad i mindre
delar som skulle kunna kopplas
ihop bättre med någon form av
röd tråd. Positivt att lekplatsen
lockar till lek i skogsdungen
genom en portal. Lekplatsen
skulle upplevas trevligare om
den kompletterades med
lekvänliga buskage och lägre
träd för att få ned skalan
på platsen. Lekplatsen är
delvis tillgänglig idag men
tillgängligheten går att utveckla
med hårdgjorda ytor samt fler
anpassade lekredskap.

Exempel på tillägg: Bättre sammanhållning
Lekvänliga buskage
Mindre prydnadsträd
Hårdgjorda ytor
Tillgängliga lekredskap
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

DANNEBACKSPARKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
1 gungdjur
Grävskopa
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen på lekplatsen är
överlag i god kondition men
med en del bruksslitage.

Utveckling:

Lekplatsen ligger fint med höga
tallar som omger platsen som i
övrigt upplevs öppen. Lekplatsen
har potential att integreras
mer med omgivande natur
och skapa mindre rum med
exempelvis pilkojor, hoppkubbar
eller vattenlek i naturmarken.
Att lekplatsen är uppdelad är
positivt men de två delarna
skulle kunna kopplas ihop bättre
med exempelvis skyltning.

Upprustning

DANNEBACKEN

Ligger skuggigt i en talldunge i stadsdelens utkant.
Runt lekytan finns vegetation som ger platsen en
karaktär av lekmiljö.

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

Exempel på tillägg: Pilkoja
Hoppkubbar
Vattenlek
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ

117

DANNEBACKEN
CENTRALA
STADEN

FÅGELPARKEN

118

Fågelparkens lekplats ligger inne bland träden mellan
två villor vid Fågelvägen. På motsatt sida, avskärmat från
lekplatsen av växtlighet ligger Tunhemsvägen. Lekplatsen
är liten men fyller sin funktion som närlekplats.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
vara 2 för små barn
Karusell
Gungdjur

Belysning:

Nej

Status:

De få lekredskap som finns är i
god kondition.

Utveckling:

När lekplatsen anses vara i
behov av upprustning bör den
kompletteras med lekredskap som
är anpassade för mindre barn,
exempelvis sandlek eller vattenlek.
Lekplatsen skulle också behöva
få belysning och någon del av
ytan bör vara hårdgjord. Minst
ett lekredskap bör också vara
tillgängligt.

Exempel på tillägg: Sandlek
Vattenlek
Parksoffa
Tillgängligt lekredskap
Hårdgjord yta
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

DANNEBACKEN
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HALVORSTORP

HALVORSTORP

HALVORSTORP

Lövdungen

Stadsdelsbeskrivning:

På Halvorstorp finns 4 kommunala lekplatser.

Halvorstorp är beläget i Trollhättans
östra del. Stadsdelen domineras av
villabebyggelse. Tunhemsvägen är en
trafikbarriär som delar området.

Närlekplats:

Ekparken

Antal barn 0-12 år: 356 st
Antal barn 0-6 år:

3 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktslekplats:

0 st

Götalunden
Rönnhagen
Macken
Solgläntan
Fågellyckan

Halvors Park
Sågbacken
Lundhagen
Snickarbacken

149 st
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HALVORS PARK
Lekplatsen ligger på en helt öppen gräsyta i norra Halvorstorps
villaområde. Goda anslutningar till lekplatsen finns genom
asfalterade GC-vägar. Platsen är snarare en lekmiljö än en
renodlad lekplats då redskap i kombination med skogsdunge
med buskar och berghällar inbjuder till lek. Den utgör en viktig
lekplats i området då det är den enda norr om Tunhemvägen.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser,
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch och
sandskopa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Klotter på lekställningen, i
övrigt är redskapen i gott skick.

Utveckling:

Då denna lekplats är viktig i
området föreslås en upprustning
till områdeslekplats. Det går
samtidigt att skapa en fin
lekmiljö tillsammans med
naturmarken intill lekplatsen.
Ett tema på lekplatsen är
lämpligt vid upprustning samt
en bra sittyta som kan erbjuda
skydd vid regn. Lekplatsen bör
tillgänglighetsanpassas. Goda
möjligheter finns för att skapa
en lekplats med extra fokus på
jämlikhet.

Exempel på tillägg: Tema
Sittyta
Nya lekvärden i form av andra
lekredskap än vad som finns idag
Regnskydd
Tillgänglighetsanpassning
Belysning
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

SÅGBACKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Stor lekställning med
rutschbana.
Stor sandlåda med grävskopa
Litet lekhus
1 gungdjur
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen är smutsiga och
sandlådans sarger börjar bli
dåliga och bör bytas ganska
snart.

Utveckling:

Lekplatsen bör fräschas upp.
Lekutbudet är i dag tillräckligt
och lekplatsens placering
lockar till lek på gräsytorna
och berghällarna intill. Parken
och omgivningarna upplevs
öppna och överblickbara. Det
hade varit fint med en plats lite
avsides inne bland träden med
exempelvis en hängmatta.

Ordinarie underhåll

HALVORSTORP

Sågbackens lekplats är trivsamt och centralt placerad
i ett grönområde under höga träd i ett villaområde.
Det finns en grusbollplan cirka 50 meter ifrån
lekytan.

Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Hängmatta
Belysning
Parksoffa
Informationsskylt
Cykelställ
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LUNDHAGEN
Lekplatsen ligger i Halvorstorps utkant. I anslutning
till lekplatsen finns väl tilltagna grönytor. Inte långt
från lekplatsen ligger ett dagis. I stadsdelen så har
denna lekplats högst lekvärde.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch och
klätternät
Litet lekhus
1 gungdjur
5 parksoffor och 1 bord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Trädetaljer på redskapen är i
ganska dåligt skick, och behöver
målas.

Utveckling:

Exempel på tillägg:

124

Lekplatsen har bruksslitage
som behöver åtgärdas. Annars
kan lekplatsen förbättras
genom att skapa ökad
tillgänglighet genom hårdgjort
fallskyddsunderlag, belysning
samt tillgänglighetsanpassade
lekredskap. Positivt är
om lekplatsen har olika
markmaterial på olika delar då
det ökar tillgängligheten för
barn med Autism, ADHD och
andra koncentrationssvårigheter,
samt för barn och vuxna
som använder teknikkäpp.
Då lekplatsen ligger i ett
grönområde hade det varit fint
om entrén hade förtydligats.
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Tillgängliga lekredskap
Olika fallskyddsunderlag
Belysning
Entré
Informationsskylt
Cykelställ

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

SNICKARBACKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch och
klätternät

Belysning:

Nej

Status:

Lekredskapen är i gott skick.

Utveckling:

Lekplatsen saknar tillräcklig lek
för de allra minsta. Sandlek
eller vattenlek för småbarn
skulle öka lekvärdet för dem.
Lekplatsen går att integrera
bättre med naturmarken
omkring för att skapa en större
lekmiljö. Exempelvis genom en
upptäcksstig för barn med små
lekfulla inslag längs vägen.

Ordinarie underhåll

HALVORSTORP

Snickarbacken är en liten närlekplats som ligger i
Slättbergens naturvårdsområde intill ett villakvarter.
Naturvårdsområdet är en stor tillgång och skulle vara
fin att integrera för att skapa en större lekmiljö.

Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Småbarnslek
Skyltad upptäcksstig
Belysning
Cykelställ
Informationsskylt
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KÄLLSTORP

KÄLLSTORP

Vårviksliden

KÄLLSTORP
Stadsdelsbeskrivning:

På Källstorp finns 1 kommunal lekplatser.

Ligger mellan Björndalen och Strömslund
och består uteslutande av villabebyggelse.
Paradisskolan ligger mitt i stadsdelen.

Närlekplats:

1 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktslekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 103 st
Antal barn 0-6 år:

Skytteparken
Ekparken
Granlyckan

44 st

Björkedal
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SKYTTEPARKEN
Lekplatsen ligger placerad på en höjd i kuperad
terräng under höga ekar. Paradisskolan ligger cirka
200 meter från bort.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 5 platser
varav 1 för små barn
Rutschbana
Sandlåda
3 parksoffor
Grillplats

Belysning:

Nej

Status:

Godkänd status på lekmaterialet.

Utveckling:

Då lekplatsen idag är utformad
som en naturlekplats är det
något som bör utvecklas vid
en upprustning. Lekplatsen
ligger lite på höjden vilket kan
användas i gestaltningen med
till exempel utkikstorn eller
liknande. Fallskyddsunderlag av
barkflis är lämpligt tillsammans
med hårdgjorda gångstigar i
exempelvis stenmjöl eller trall
för att behålla naturkänslan.
Skogsdungen bör ingå i
lekmiljön.

Exempel på tillägg: Utkikstorn
Naturlek
Belysning
Varierat fallskyddsunderlag
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

KÄLLSTORP
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STRÖMSLUND

STRÖMSLUND

Skytteparken

STRÖMSLUND
Stadsdelsbeskrivning:

I Strömslund finns 8 kommunala lekplatser.

Strömslund består av mestadels äldre
blandad bebyggelse. Albertsvägen som går
genom stadsdelen utgör en barriär som
kan vara svår att korsa för små barn.

Närlekplats:

6 st

Områdeslekplats:

2 st

Utflyktslekplats:

0 st

Antal barn 0-12 år: 456 st
Antal barn 0-6 år:

Kirtenparken
Björkedal
Lekvallen

Eddaparken
Balder

De Lavals Park
Björkhagen

Spelmansparken

184 st
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DRAGAREVÄGEN
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Lekplatsen ligger i ett villaområde och är uppdelad i
två mindre delar som skiljs av genom en gång- och
cykelväg. Lekplatsen upplevs ombonad och har en
fin småskalighet.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Bra standard på utrustningen,
men framförallt lekställningen
skulle behöva tvättas av.

Utveckling:

Det går att se tydligt att
lekplatsdelen med gungor
också används för sandlek vilket
egentligen bör vara separerat.
Då sandlek används mycket men
det inte finns någon sandlåda är
det något som bör prioriteras vid
upprustning samt solskydd då
platsen i övrigt är öppen.

Exempel på tillägg: Sandlåda
Bakbord
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

KIRTENPARKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Sandlåda med grävskopa
Stor lekställning med rutsch och
sandskopa
1 gungdjur
1 parksoffa
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen är nergången med
större bruksslitage och lekplatsen
är i behov av en upprustning.

Utveckling:

Lekplatsens läge gör att den
vid upprustning lämpligen kan
utvecklas till en områdeslekplats.
Tillgängligheten bör då
förbättras och lekplatsen delas
in i flera delar som ändå har
ett gemensamt uttryck eller
tema. Belysning på lekplatsen
och vid pulkabacken skulle
öka tillgängligheten och
användningen även då det är
mörkt.

Upprustning

STRÖMSLUND

Lekplatsen kirtenparken är belägen i en oppen
lekpark omringad av lägre bostadsbebyggelse.
Lekplatsen ligger vid foten av en hällmarksbacke
som vintertid används till pulkaåkning.

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Lekredskap med nya kvaliteter
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Varierat fallskyddsunderlag
Uppdelning av lekplatsen
Belysning
Informationsskylt
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EDDAPARKEN
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En av stadsdelens största och bäst utrustade
lekplatser. Både stora som små barn kan hitta
passande redskap. Bollplanen och målställningarna
höjer attraktiviteten av lekmiljön, vilket även det
omgivande skogspartiet gör.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 2 för små barn
Stor klätterställning med rutsch
Liten klätterställning med rutsch
Snurrstolpe
1 gungdjur
Klätterlek i trä och metall
Lekhus med sandskopa
Linbana
1 parksoffa
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Ojämn nivå. Viss utrustning är
i mycket dåligt skick, andra är i
bra kondition.

Utveckling:

Lekplatsens tillgänglighet är
det som bör läggas fokus på
vid upprustning. Hårdgjort
fallskyddsunderlag, belysning
samt anpassad lekutrustning.
Vintertid skulle fotbollsplanen
kunna fungera som
skridskobana om den spolades.
En sittyta med bänkbord och
något form av regnskydd hade
ökat möjligheten för sociala
möten.

Exempel på tillägg: Sittyta
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Tillgängliga lekredskap
Belysning
Informationsskyltar
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

BALDER

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Litet lekhus
Sandlåda med grävskopa
1 gungdjur
Lekbord
1 parksoffa

Belysning:

Nej

Status:

De få redskap som finns är i god
kondition och status.

Motivering till avveckling:
Liten lekplats både till lekytans storlek
och antal redskap och har de allra yngsta
barnen som målgrupp. Skälet till att denna
lekplats eventuellt kommer att avvecklas är
först och främst storleken. En närlekplats
ska enligt stadens riktlinjer erbjuda högre
kvalitet av lek. Också den närliggande
Eddaparken, med bland annat bollplan
och linbana, som ligger cirka 200 meter
konkurrerar ut Balder.

Avveckling

STRÖMSLUND

Liten lekplats som ligger inklämd mellan berghäll,
parkeringsplats och den förhållandevis hårt
trafikerade Strömslundsgatan. Riktar sig till det allra
yngsta barnen.

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Driftskostnadsberäkning: 11 300 kr/år
Kostnad avveckling: 30 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej

135

STRÖMSLUND
CENTRALA
STADEN

BJÖRKEDAL

136

Ligger belägen på en kulle bland höga björkar som
ger skugga . Omges av villakvarter med lugna gator.
Intill lekplatsen finns en landhockeyrink. De stora
gräsytorna kring lekplatsen passar bra för vinterlek.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
varav 1 för små barn
Sandlåda
Gungdjur
Papperskorg
Rutschbana
1 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen är nedgången med
större bruksslitage. Staketet
kring gungställningen är i dåligt
skick och behöver bytas.

Utveckling:

Det är positivt att lekplatsen
har många mindre delar då
det tillsammans med grönskan
skapar en småskalighet och ett
lugn. Det är viktigt att behålla
vid upprustning. Lekplatsen
har potential för att byggas
specialanpassad för barn med
olika koncentrationssvårigheter.
Bland annat genom att använda
varierat fallskyddsunderlag
beroende på lekens funktion
och tydliga indelningar och
inramningar. Lekplatsen kan
utvecklas med vattenlek
för de mindre barnen och
sandbakbord.

Exempel på tillägg: Sandbakbord
Vattenlek
Varierande fallskyddsunderlag
Tydliga indelningar
Bänkbord
Belysning
Tydlig översiktskarta
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

DE LAVALS PARK
STRÖMSLUND

De Lavals Park ligger centralt belägen i Strömslund
med villaområde som angränsar i norr och den
hårt trafikerade Albertsvägen i söder. Inhägnad
asfalterad bollplan finns intill lekplatsen. Vid
lekplatsen finns också höga träd som ger skugga
och visst vindskydd.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 platser för små barn
Kompisgunga
Lekhus med rutsch för äldre
barn
Lekhus med rutsch för yngre
barn
2 gungdjur
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Överlag en lekplats med
bra standard och kvalitet.
Gungställningen skulle behöva
målas. Underlaget är på sina håll
undermåligt.

Utveckling:

Lekplatsen upplevs mycket
öppen och tråkig. Lekplatsen
hade fått ökat lekvärde om
det till exempel fanns lektåliga
buskage i närheten eller någon
växtlabyrint som inramning.
Alternativt prydnadsträd som
kan minska den upplevda skalan
på lekplatsen och anpassa den
bättre för barn. En sittplats
med bänkbord och något
form av regnskydd skulle vara
positivt. Ett tema hade varit
bra att använda vid en större
upprustning och ombyggnation.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Växter för att minska skalan
Lektåliga buskage
Sittplats m. bänkbord
Regnskydd
Tema
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Lekplatsen ligger i stenig och kuperad terräng vid de
närliggande bostadsbyggnadernas baksida. Kan vara
svår att hitta om man inte är bekant med området och
lekplatsen får därför en privat karaktär.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
varav en för små barn
Lekställning med rutsch
Balanslek i trä
Gungdjur
Grävskopa
2 parksoffor
1 parkbord

Lekplatsen ligger avsides och
lekutrustningen är ovårdad och smutsig
och lekplatsen är i stort behov av
upprustning. Med tanke på att De Lavals
park ligger inom rimligt gångavstånd och
erbjuder synnerligen högre lekvärde är det
inte rimligt att satsa vidare på Björkhagen.
Även den höga årliga driftskostnaden
styrker avvecklingsalternativet.

Belysning:

Nej

Driftskostnadsberäkning: 29 500 kr/år
Kostnad avveckling: 85 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Gungdjur

Status:

Lekplatsens status är dålig.
Lekutrustningen är smutsig och
ovårdad. Vid inventeringstillfället
var lekytan full av grenar
och kvistar som förstärker
det ovårdade intrycket.
Inspringningsskyddet är
rötskadat och behöver bytas ut
omgående.

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

SPELMANSPARKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 platser för små barn
Litet lekhus
Litet lekhus med sandskopa
Lekställning med rutsch
2 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Samtliga redskap skulle behöva
tvättas. I övrigt är utrustningen
hel och fungerande.

Motivering till avveckling:
Naturskönt belägen vid bostadsbebyggelse.
Lekplatsen ligger något avsides för barn
i stadsdelen i övrigt. För att nå lekplatsen
krävs det att man passerar den relativt
hårt trafikerade Kungälvsvägen. Vid
beräkningar framkommer att endast
54 barn mellan 0 och 12 år bor inom
500 meters avstånd till lekplatsen, vilket
är bland de lägre antalen i tätorten. I
närheten ligger också De Lavals park vilken
bedöms ha högre lekvärde. Motiveringen
till en avveckling av Spelmansparken är
således avsides placering i kombination
med litet underlag av barn samt den dyra
årliga driften som skulle krävas för att hålla
lekplatsen i god kondition.

Avveckling

STRÖMSLUND

Belägen i utkanten av ett villaområde vid skogen.
Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I
skogskanten rinner en bäck. Det perifera läget gör
att känslan blir att den känns privat. Endast boende i
området använder med stor sannolikhet lekplatsen.

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Driftskostnadsberäkning: 28 300 kr/år
Kostnad avveckling: 100 000 kr
Bevarandevärt material: Gungställning
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ÅKER

ÅKER

Granlyckan

ÅKER
Stadsdelsbeskrivning:

I Centrala Staden finns 3 lekplatser.

Stadsdelen Åker sträcker sig från Gamle
Dal’n och slussarna i söder till klaffbron och
Spikön vid Centrala Staden i norr. Här finns
stora naturmarker och en rik kulturmiljö
med arbetarbostäder.

Närlekplats:

0 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktslekplats:

0 st

Solgläntan
Lekvallen
Insikten

Antal barn 0-12 år: 31 st
Antal barn 0-6 år:

15 st

Skofteby Torg
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Insiktens lekplats ligger vid linbanestationen i Olidan.
Den omges av mycket växtlighet och innehåller flera
sittplatser. Uppifrån utkikstornet går det att se älven
på avstånd.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Val, klätter + rutch
Gungställning med två platser
Sandlåda
Labyrint
Paviljong
6 Bänkbord
2 Papperskorgar

Belysning:

Ja

Status:

Kvaliteten på lekplatsen är
varierande. Valen och en del
av bänkborden är helt nya och
i toppskick medan en del av
träsargerna runt om lekplatsen
skulle behöva ses över.

Utveckling:

Tillgängligheten på platsen går
att förbättra. I dagsläget finns
många snubbelkanter och höga
trappsteg runt om i lekmiljön.
Växtligheten runt paviljongen
bör ses över och eventuellt
beskära trädet intill så det
blir mer öppet in. Sandlådan
behöver få ny sand. I övrigt är
det bra att fortsätta utveckla
temat.
Exempel på tillägg: Interaktiv lek
Kompisgunga med hårdgjort
markunderlag under
Effektbelysning på växter och
labyrint
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

ÅKER
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TORSRED

TORSERED
Stadsdelsbeskrivning:

I Torsred finns 2 kommunala lekplatser.

Torsred är beläget på västra sidan av Göta
Älv och hör nära samman med Strömslund.
Området består huvudsakligen av äldre
villabebyggelse.

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktslekplats:

0 st

Dragarevägen
Granlyckan

Antal barn 0-12 år: 168 st
Antal barn 0-6 år:

77 st

145

TORSRED
CENTRALA STADEN

GRANLYCKAN

146

Placerad på bostädernas baksida mitt på en stor gräsyta.
Kan uppfattas som något undangömd kanske framför
att för att gångstig saknas till lekplatsen. För att nå den
måste man gå över gräsmattan. Ur geografisk synvinkel
är lekplatsen viktig då det är den enda kommunala norr
om Torsredsvägen som tillhör Torsred.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
2 gungdjur
Grävskopa
Lekställning med rutsch
2 parksoffor
2 parkbord
Papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen känns gammal
och sliten. Rejäl tvättning och
ommålning av lekställningen
är nödvändig. Tvättning av
gungdjuren behövs också.
Parksofforna är även dem nötta
och skavda.

Utveckling:

Lekplatsen behöver få förbättrad
tillgänglighet både på lekplatsen
men också till lekplatsen. I
samband med det föreslås en
tydligare entré till lekplatsen och
grönområdet samt belysning.
Lekredskapen på platsen bör
planeras för en blandad ålder,
eventuellt dela upp lekplatsen
i olika delar efter funktion
och tempo på leken. Sandlek,
vattenlek eller balanslek skulle
främja möten mellan barn i olika
åldrar och kön.

Exempel på tillägg: Sandlek
Vattenlek
Balanslek
Tillgänglighetsanpassning
Entré
Belysning
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

LEKVALLEN
TORSRED

Lekvallen är en populär lekplats i utkanten av lugnt
villaområde. Platsen är öppen och solig och intill
lekplatsen finns en bollplan.
Lekplatstyp:
Innehåll:

Områdeslekplats
Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Stor klätterlek, Drake med
klätternät och 2 rutschar
Liten klätterlek med rutsch och
lekhus
Sandlåda
1 gungdjur
Klätterboll
Stubbar och stockar
Bollplan av grus med 2 mål
Landhockeyrink av asfalt med 2
mål
3 parksoffor
1 parkbord

Belysning:

Ja

Status:

Då lekplatsen är förhållandevis
nybyggd finns inget att
anmärka på. Mycket gott skick
med modern och attraktiv
lekutrustning.

Utveckling:

Då lekplatsen är en
områdeslekplats med stort
upptagningsområde som riktar
sig till alla i stadsdelen är det
viktigt att det vid en framtida
upprustning läggs stort fokus på
tillgänglighet. Lekplatsen skulle
också kunna förbättras i fråga
om skala då platsen upplevs
väldigt öppen och kal. Lägre
vegetation, perenner, lekvänliga
buskar och prydnadsträd skulle
öka platsens trivsamhet utan att
minska överblickbarheten.

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud

Exempel på tillägg: Hårdgjort fallskyddsunderlag
Tillgängliga lekredskap
Växtlighet i olika skikt
Cykelställ
Informationsskylt
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Lekplatsen ligger på en grönyta som omsluts av
ett nybyggt villaområde. Grönytan består av en
gräsyta med en kulle och några nyplanterade
träd. Lekplatsen är en närlekplats och anpassad
för småbarnslek.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för småbarn & 1
tillgänglighetsanpassad
Sandlåda
Lekställning med rutsch
1 parksoffa
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen är anlagd 2015 och
alla lekredskapen är i gott skick.
Omgivningen är mycket öppen
och det finns inget skydd för
solen på platsen. Positivt att den
är uppdelad i flera smådelar.

Utveckling:

Planteringar av småbuskar,
perenner samt mindre träd runt
lekplatsen skulle öka platsens
prydnads- och lekvärde samt
skapa solskydd. Belysning och
hårdgjorda ytor skulle öka
tillgängligheten. Kullen kan
också belysas på någon del för
vinterlek och pulkaåkning.

Exempel på tillägg: Växtlighet
Hårdgjort underlag
Belysning på lekplatsen
Effektbelysning på kullen
Interaktiv lek
Informationsskylt
Cykelställ
Tydlig entré

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

TORSRED
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BJÖRNDALEN

Hjortronmyren

BJÖRNDALEN
I Björndalen finns 5 kommunala lekplatser.

Stadsdelsbeskrivning:
Björndalen ligger på den västra sidan
av älven och är en av stadens yngsta
stadsdelar. Området började byggas i slutet
av 1980-talet och består mestadels av villor.

Närlekplats:

4 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Björndals Gärde

Regnstänket
Solgården

Tvillingarna

Vårviksliden

Antal barn 0-12 år: 279 st
Antal barn 0-6 år:

108 st

Skytteparken
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Tvillingarna är en liten lekplats, belägen i villakvarter
i norra delen av Björndalen. Placeringen ger en privat
karaktär och används troligtvis mestadels av boende
i närheten. Områdeslekplatsen Björndals gärde ligger
cirka 300 meter ifrån Tvillingarna.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Lekställning med rutsch och
sandskopa
Sandlåda
Grävskopa
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Lekutrustningen är i mycket gott
skick.

Utveckling:

Lekplatsen är väl anpassad till
sin funktion som närlekplats och
har en liten och trevlig skala. För
att skapa en bättre tillgänglighet
skulle en kompisgunga med
hårdgjort fallskyddsunderlag
vara bra att placera in. Ett
bakbord skulle kunna placeras
intill den befintliga sandlådan.

Exempel på tillägg: Kompisgunga
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Bakbord
Belysning
Informationsskylt

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

BJÖRNDALS GÄRDE

Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Kompisgunga
Lekställning med rutsch och
sandskopa
Lekhus med sandskopa
2 gungdjur
Klätterlek i trä
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Majoriteten av redskapen är i
behov av en renovering.

Utveckling:

Lekplatsen saknar delar med
hårdgjort fallskyddsunderlag
vilket är en viktig åtgärd vid
upprustning då det är en
områdeslekplats. Belysning bör
sättas upp och för att minska
den upplevda skalan kan tåliga
träd med låga kronor och
lektåliga buskage planteras
i närheten eller vid sidan av
lekplatsen. Vid upprustning
skulle lekplatsen kunna utvecklas
som naturlekplats.

Upprustning

BJÖRNDALEN

Björndals gärde ligger omgiven av skogmark vilket skapar
ett avsides intryck. En bäckravin finns mellan lekplatsen
och bostadsbebyggelsen och för att komma till lekplatsen
måste man gå i branta backar. Vid lekplatsen finns en
större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Hårdgjort fallskyddsunderlag
Tillgängliga lekredskap
Lektåliga buskar och perenner
Integrering m. naturmarken
Naturlek
Informationsskylt
Belysning
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Ligger i ett villaområde i Björndalens södra del.
Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke med
belysningsstolpe.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Stor grävskopa
Stor klätterlek med nät och
rutsch
1 gungdjur
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen som helhet är ganska
sliten. Klätterleken är dessutom
utsatt för klotter och är i
behov av tvättning. Färgen på
gungdjuret var till viss del även
bortskavd.

Utveckling:

Lekplatsen är i behov av en
genomgående ombyggnation.
Lekplatsen skulle kunna
följa ett tema för att få en
närlekplats med nytt tänk och
en bättre sammanhållen helhet.
Lekplatsen bör till viss del vara
tillgänglighetsanpassad och
få belysning. En mindre skala
på lekplatsen är önskvärd och
småbarnslek.

Exempel på tillägg: Tema
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

VÅRVIKSLIDEN

Lekplatstyp:

Innehåll:

Områdeslekplats

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch
1 gungdjur
Rutschbana

Belysning:

Nej

Status:

Gungställningen är dåligt
underhållen. Både trädetaljer
och metalldelar ser slitna och
gamla ut.

Motivering till avveckling:
Svårtillgänglig lekplats i kuperad terräng.
Nära lekplatsen ligger Björndalen skola och
dagis där lekutrustning finns.

Avveckling

BJÖRNDALEN

Ligger fint i kuperad terräng. Nedanför lekplatsen
ligger en grusbollplan med två målställningar. Intill
bollplanen ligger Björndalens skola och dagis där
lekutrustning finns.

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Driftskostnadsberäkning: kr/år
Avvecklingsår: 2017
Kostnad avveckling: 45 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej
Återställning till: Naturmark
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REGNSTÄNKET
Ligger i en skogsdunge med fin utsikt. Asfalterad
anslutning från GC-väg där det från ena hållet är
en brant backe ner till Björndalsgatan medan andra
kopplar samman med vändzonen på Solskensvägen.
En trappa av trästockar leder ner mot sandytan.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
1 stort parkbord och 1 litet
parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Gungställningen är smutsig.
Bänkborden är nedgångna vilket
också virket i trappan är.

Motivering till avveckling:
Ligger i en skogsdunge med fin
utsikt. Tidigare har lekplatsen haft fler
redskap, men i dagsläget finns bara en
gungställning i dåligt skick. Betydande
investeringar skulle vara nödvändiga för
att få lekplatsen att vara av god standard
utefter stadens målsättning. Dessutom
är ytan att utveckla lekplatsen begränsad
och en ombyggnad skulle troligen inte ge
tillräckligt många redskap att det bedöms
finnas värde i att utveckla platsen. Med
tanke på att Solgårdens lekplats med
högre lekvärde ligger cirka 350 meter
från Regnstänket gör Gatu-parkkontoret
bedömningen att denna lekplats inte
kommer att satsas vidare på.
Driftskostnadsberäkning: 10 800 kr/år
Kostnad avveckling: 20 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej
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Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

BJÖRNDALEN
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SKOGSHÖJDEN

SKOGSHÖJDEN

Aspudden

Stadsdelsbeskrivning:

I Skogshöjden finns 8 kommunala lekplatser.

Skogshöjden är beläget en halvmil norr
om staden och började byggas i slutet av
80-talet. Bebyggelsen är blandad med
flerfamiljshus och villor. Skogshöjdsvägen
genom stadsdelen med hög trafikintensitet
utgör en barriär.
Antal barn 0-12 år: 490 st

Närlekplats:

6 st

Områdeslekplats:

2 st

Utflyktlekplats:

0 st

Antal barn 0-6 år:

Blockstensparken

Korteredsparken

Kristallparken
Ravinen

Bergtäkten
Släntkrönet

Hjortronmyren

220 st
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Lekplats placerad i en skogsdunge vid kvarterets
baksida. Är man inte bekant med området kan
lekplatsen vara svår att hitta vilket bidrar till att den
får en något privat karaktär.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Stor lekställning med rutsch
Litet lekhus
2 gungdjur

Belysning:

Nej

Status:

Lekmaterialets standard är hög.

Utveckling:

Lekplatsen bör få en tydligare
entré och bättre stigar så att det
blir enkelt att hitta och ta sig till
platsen. Belysning bör sättas upp
i samband med en upprustning.
Någon del av lekplatsen bör vara
hårdgjord med exempelvis en
kompisgunga. Alternativ tillföra
sandlek med tillgängligt bakbord
till platsen.

Exempel på tillägg: Entré
Kompisgunga
Sandlek med bakbord
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

BLOCKSTENSPARKEN

Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch
1 gungdjur
Rutschbana

Belysning:

Nej

Status:

Gungställningen är dåligt
underhållen. Både trädetaljer
och metalldelar ser slitna och
gamla ut.

Motivering till avveckling:
En av lekplatserna i kommunen som är
i sämst kondition. Samtliga redskap är
trasiga, smutsiga, rostiga och inbjuder
inte till lek. Sandytorna är ovårdade och
hårt packade vilket gör att lekplatsen
som helhet känns ogästvänlig. Rejäla
investeringar skulle krävas för att
lekplatsens standard ska hålla acceptabel
nivå varför avveckling är det logiska
alternativet. Att Bergtäktens lekplats ligger
i närheten styrker avvecklingsalternativet.

Avveckling

SKOGSHÖJDEN

Lekplatsen Blockstensparken ligger fint i kuperad
terräng. Nedanför lekplatsen ligger en grusbollplan
med två målställningar. Intill bollplanen ligger
Björndalens skola och dagis där lekutrustning finns.

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Avvecklingsår: 2017
Kostnad avveckling: 75 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej
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Lekplatsen ligger i ett lugnt bostadsområde med
förskola i närheten. Skogsmark omger lekplatsen.
Intill lekplatsen går en asfalterad GC-väg.

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 6 platser
varav 3 för små barn
Stor lekställning med rutsch
Stor lekställning med sandskopa
Mobilusgunga
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen är slitna och är i
behov av målning.

Utveckling:

Lekplatsen ligger fint omgärdat
av naturmark vilket är något
som borde tas hänsyn till vid
upprustning. Det finns bra
förusättningar för att anlägga
en områdetslekplats här för
att skapa ett större lekutbud.
Tillgängligheten behöver
förbättras om lekplatsen
byggs om till områdeslekplats.
Lekplatsen kan också få ett
lämpligt tema.

Exempel på tillägg: Tema
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

BERGTÄKTEN
SKOGSHÖJDEN

Mitt i Skogshöjden ligger Bergtäktens lekplats.
Placerad i konstgräsplanens närhet med villakvarter
i nära anslutning. Antalet redskap är stort och
varierande med mycket god standard. Genom
lekplatsen löper en GC-bana vilket gör platsen
lätt att nå. Överlag den lekplats i stadsdelen som
erbjuder mest och bäst lek.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
vara 2 för små barn
Stor lekställning med klätternät
Liten lekställning
2 gungdjur
1 gungbräda
Asfalterad bollyta med 2
basketkorgar
2 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Samtlig lekutrustningen är i
mycket gott skick.

Utveckling:

Lekplatsen upplevs storskalig och
mycket öppen och kal.
Det är positivt med
överblickbarhet men någon form
av växtlighet som tar ned skalan
och som ökar prydnadsvärdet på
lekplatsen hade varit bra.
En sittplats med regn/solskydd
är en positiv åtgärd för att ge
större möjlighet för sociala
möten. Tillgängligheten behöver
förbättras med tanke på att
det är en områdeslekplats, idag
finns inga lekredskap anpassade
för funktionsnedsättningar. Det
finns heller inga hårdgjorda
fallskyddsunderlag eller
belysning på lekplatsen.

Exempel på tillägg: Växtlighet
Sittplats
Regn/solskydd
Tillgängliga lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet
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Ligger mitt på en grönyta bakom
bostadsbebyggelsen med tydlig avgränsning i form
av större buskage. Placerad bara några hundra
meter från områdeslekplatsen vid Bergtäkten.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
Lekhus med sandskopa
1 gungdjur
Sandlåda
2 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Lekutrustningen är i gott skick.
Däremot är buskagen kring
lekplatsen vildvuxna och grenar
och löv ligger på lekytan.

Lekplats Släntkrönet i Skogshöjden ligger i
område med flertalet lekplatser i närheten
där Bergtäktens lekplats utgör hårdast
konkurrens. Lekplatsen ligger aningen
gömd på närliggande bostäders baksida
och saknar hårdgjort anslutningsväg vilket
bidrar till både svårighet att upptäcka den
och att den får en något privat karaktär.
Vidare är lekplatsens utrustning i dåligt
skick.
Driftskostnadsberäkning:
Kostnad avveckling: 50 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Gungställning

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

KORTEREDSPARKEN

Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning 4 platser, varav 2
för små barn
Kompisgunga
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
Liten lekställning med rutsch
Litet lekhus
Sandlåda
1 gungdjur
1 snurrdjur
1 parksoffa
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Ja

Status:

En lekplats med hög standard
och kvalitet.

Utveckling:

Lekplatsen upplevs trevlig och
i bra skala. Den har ett stort
och varierat innehåll för barn i
olika åldrar. Lekplatsen har en
kompisgunga men det saknas
tillgängligt fallskyddsunderlag
på platsen för att barn med
funktionsnedsättning ska kunna
utnyttja gungan. För att öka
tillgängligheten är det en bra
åtgärd inklusive att planera
in ett bakbord i anslutning till
sandlådan. Helst ska barn med
olika hjälpmedel som rullstol
och rullator kunna komma
fram till de flesta lekredskap
för att kunna delta även fast de
inte alltid kan komma upp i all
utrustning. Ett utökat utbud av
sittplatser och eventuell någon
form av regnskydd är önskvärt
vid ombyggnation.

Exempel på tillägg: Bakbord
Sittplats
Regn/solskydd
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

SKOGSHÖJDEN

Lekplatsen ligger i norra delen av Skogshöjden
alldeles i anslutning till ett dagis. I området finns
både villor och flerfamiljshus.
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RAVINEN
Lekplatsen Ravinen ligger inne i en naturmark
cirka 100 meter från Utsiktsgatan mellan kvarteret
Ravinen och Isräfflan.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser,
varav 1 för små barn
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
Gungdjur
Parkbord

Belysning:

Nej

Status:
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Standarden på lekplatsen är
god men sandytan behöver
ökad skötsel så det inte ogräs
rotar sig.

Utveckling:

Lekplatsen är idag fin och i
en mindre skala. För att utöka
lekvärdet för små barn skulle
lekplatsen kunna utvecklas
med sandlek med bakbord,
alternativt någon form av
vattenlek. Belysning på platsen
skulle förlänga användningen
av lekplatsen under årets mörka
dagar.

Exempel på tillägg: Sandlek och bakbord
Vattenlek
Belysning
Informationsskylt

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

KRISTALLPARKEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
varav 1 för små barn
1 Gungdjur
Grävskopa
1 Bänkbord

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen har varit dåligt
underhållna och är därför mycket
slitna.

Motivering till avveckling:
Lekplatsen ligger i kanten av en
skogsdunge och saknar naturlig koppling
till både CG-nät eller gatorna i närheten.
En smal grusad stig leder till lekytan från
två olika håll. Kan avvecklas då den troligen
endast används av boende i närmsta
kvarteret då lekplatsen i dagsläget inte
erbjuder något extra. Vidare argument för
nedläggning är avstånden till de två större
lekplatserna i stadsdelen, Bergtäkten och
Korteredsparken. Båda dessa lekplatser har
högre attraktivitet och lekvärde dessutom
inom acceptabelt gångavstånd från
bostäderna kring Kristallparken.

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

SKOGSHÖJDEN

Kristllparken ligger fint i en skogsglänta intill ett
hyreshus. Placeringen är bra men lekplatsen har ett
lågt lekvärde då den är dåligt underhållen och ser
tråkig och sliten ut.

Driftskostnadsberäkning: 15 000 kr/år
Kostnad avveckling: 50 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej
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SJUNTORP

Gena

Rönnängen

SJUNTORP
Stadsdelsbeskrivning:

I Sjuntorp finns 6 kommunala lekplatser.

Sjuntorp ligger 13 km från Trollhättans
centrum. Samhället är geografiskt utbrett
och mellan bebyggelsen är det skog eller
jordbruksmark.

Närlekplats:

6 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

0 st

Linängen

Antal barn 0-12 år: 388 st
Antal barn 0-6 år:

Blackstorp

Broskogen

Lunneberg

189 st
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GENA
Lekplatsen Gena ligger placerat i Sjuntorps norra del
på en öppen grönyta i ett bostadsområde.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med platser varav
2 för små barn
Lekställning
2 gungdjur
Litet lekhus
Sandlåda
Grävskopa
2 parksoffor
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Dåligt underhållen lekplats som
upplevs som mycket sliten och
tråkigt.

Utveckling:

Lekplatsen är i stort behov av
upprustning. Tillgängligheten
på lekplatsen bör ligga i fokus
så att något lekredskap är
tillgänglighetsanpassat samt att
det är framkomligt till de flesta
andra lekredskap. Samtidigt som
en ombyggnation av lekplatsen
sker bör närmiljön inkluderas
så den blir mer trivsam med
exempelvis prydnadsbuskar,
perenner och mindre träd.
Sandlådan står i dag i full sol
och skulle behöva något form av
skydd för solen. Belysning skulle
kunna förlänga användningen
av lekplatsen på årets mörka
dagar. Grönytan intill är möjlig
att aktivera för vinterlek.

Exempel på tillägg: Tillgänglighetsanpassning
Växter
Solskydd vid sandlådan
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

BLACKSTORP
SJUNTORP

Lekplatsen Blackstorp ligger på en grönyta längs
med Mårdvägen. Platsen är lugn och stilla och ramas
in av lägre bostadsbebyggelse. Grönytan används
delvis som fotbollsplan och är i övrigt öppen med
några få buskage.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
varav 1 för små barn
Stor lekställning med rutsch,
klätternät & interaktiv lek
1 gungdjur
Sandlåda

Belysning:

Nej

Status:

Mycket god status på lekplatsen.

Utveckling:

Lekplatsen kan kompletteras
med en kompisgunga och
ett sandbakbord för att ge
bättre möjlighet för barn med
särskilda behov att använda
lekplatsen. Samtidigt bör
lekplatsen få delar med hårdgjort
fallskyddsunderlag. Interaktiv
lek finns idag på lekställningen.
Belysning är något som går att
sätta upp för ökad tillgänglighet.
Grönytan är möjlig att aktivera
med vinterlek och skulle i
så fall kunna belysas med
effektbelysning eller liknande.

Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Kompisgunga
Sandbakbord
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Vinterlek
Belysning
Effektbelysning
Informationsskylt
Cykelställ
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BROSKOGEN
Broskogen ligger fint belägen i kuperad terräng
intill Slumpån. I anslutning till lekplatsen finns stora
gräsytor och naturmark.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
1 gungdjur för två personer
Lekställning med rutsch och
sandskopa
Klätterlek, pyramid
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Dåligt underhållen lekplats. Det
lilla lekhuset är nytt men samtliga
övriga redskap är i dåligt skick.
Framför allt är trädetaljer i akut
behov av målning.

Utveckling:

Broskogen behöver förbättras
i fråga om tillgänglighet. Här
skulle passa bra med en lekplats
som var mer uppdelad i olika
delar enligt ”Stage”-konceptet
trots att det är en liten
närlekplats. De olika delarna är i
så fall bra att skilja åt med olika
funktioner och underlag och
skapa mindre intima lekplatser
med mer växtlighet som ramar
in dem men så de fortfarande
upplevs som överblickbara och
trygga. En mer naturlik lekplats
skulle smälta in bra i området.
Delarna kan länkas ihop med en
mindre stig.

Exempel på tillägg: Växter som skapar rumslighet
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

RÖNNÄNGEN
SJUNTORP

Rönnängen är en liten lekplats som ligger utmed
en villagata. På gräsmattan vid lekplatsen står två
fotbollsmål. Äppelträdet som står intill lekplatsen är
riktigt fint och bidrar till en småskalighet.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch och
klätternät
Sandlåda

Belysning:

Nej

Status:

Mycket bra kondition på
lekutrustningen förutom att
gångvägen in till lekplatsen är
svåranvänd då tomten intill har
en häck som vuxit över stigen.
Sandlådans sarger är slitna och
samma gäller de kanter som
ramar in sittplatsen

Utveckling:

Vid en upprustning är det
viktigt att gångstigen och
sandlådan åtgärdas. För att
öka användningen på kvällen
så är det bra att belysa
lekplatsen. Lekplatsen är
idag fint sammanlänkat med
fotbollsplanen som också
kan användas för vinterlek
och därmed också bör få
belysning. Någon del på
lekplatsen och något lekredskap
skulle med fördel kunna
tillgänglighetsanpassas för att
inkludera fler barn.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Ny sandlåda
Förbättrad gångväg
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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LINÄNGEN
Linängen ligger placerat på en gräsplan med några
träd som skärmar av från omgivningen. En liten kulle
intill fungerar som en mindre pulkabacke. Runt
omkring lekplatsen finns bostäder samt ett dagis.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch
2 gungdjur
2 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatsen upplevs något
ovårdad och sliten. Mycket beror
på att det är ogräs i sanden och
att de flesta lekredskapen har
bruksslitage och är solblekta.

Utveckling:

Lekplatsen behöver få en
uppfräschning och vissa delar
av utrustningen utbytt. För att
lekplatsen ska upplevas trevligare
behöver skötselnivån höjas och
sandytan hållas fri från ogräs.
Sargen runt lekplatsen bör ses,
idag blir det på många ställen
en snubbelkant. Lekplatsen
bör få belysning och det skulle
vara fint att även sätta upp
effektbelysning mot den lilla
kullen som verkar välanvänd eller
någon av träden. Lekplatsen
bör få ökad tillgänglighet,
något som går att ordna med
hårdgjort fallskyddsunderlag
samt något lekredskap som är
tillgänglighetsanpassat.

Exempel på tillägg: Tillgängliga lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Effektbelysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

LUNNEBERG
SJUNTORP

Lekplats med varierad utformning som ligger
skyddat inne i ett villakvarter. En liten slänt vid
lekplatsen fungerar som pulkbacke för de minsta
barnen.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
2 gungdjur
Sandlåda
Stor lekställning med rutsch och
nät
Litet lekhus

Belysning:

Nej

Status:

Överlag så är lekredskapen i
gott skick men gungdjuren
på ena delen av lekplatsen är
mycket slitna.

Utveckling:

Då lekplatsen är uppdelad
i mindre delar finns det
bra förutsättningar för
att göra den ena delen
tillgänglighetsanpassad med
hårdgjort fallskyddsunderlag
och lekredskap som är väl
anpassade. Exempelvis en
kompisgunga, interaktiv lek eller
sandlek med bakbord. Gången
som går genom lekplatsen bör
samtidigt anläggas med asfalt,
alternativt hårt packat stenmjöl.
I övrigt är lekplatsen fin och kan
för att öka användningen då
det är mörkt ute samt förbättra
tillgängligheten få belysning.

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

Exempel på tillägg: Hårdgjort fallskyddsunderlag
Kompisgunga
Interaktiv lek
Sandlåda med bakbord
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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UPPHÄRAD

UPPHÄRAD
Stadsdelsbeskrivning:

I Upphärad finns 4 kommunala lekplatser.

Upphärad ligger cirka 20 km från
Trollhättans centrum och domineras av
villabebyggelse. I samhället finns bland
annat skola och matbutik.

Närlekplats:

3 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Parkvägen
Änggårdsvägen

Häftänggårdsvägen
Vadet

Antal barn 0-12 år: 90 st
Antal barn 0-6 år:

49 st

177
0

0,6
kilometer
Skala: 1:14 810

CENTRALAUPPHÄRAD
STADEN

PARKVÄGEN
Parkvägen är en liten närlekplats i ett villakvarter
i Upphärads norra del. Lekplatsen ligger mycket
öppet vid en vändplan och upplevs något kal.

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Sandlåda
3 parksoffor

Belysning:

Nej

Status:

Gungställningen är relativt
ny och mycket bra skick.
Sandlådan däremot behöver
fyllas på med sand.

Utveckling:

Lekplatsen är idag i gott
skick även fast den upplevs
mycket öppen. Lekplatsen
skulle kunna ramas in bättre
med låg vegetation för att
öka prydnadsvärdet och bli
mer gemytlig. För att öka
lekvärdet kan lekplatsen få
ytterligare något lekredskap,
gärna tillgängligt, med annan
funktion än gunga och sandlek.
Exempelvis lekhus, rutsch,
vattenlek eller balanslek.

Exempel på tillägg: Inramning m. växter
Tillgängliga lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

ÄNGSGÅRDSVÄGEN
UPPHÄRAD

Lekplatsen Ängsgårdsgatan är en närlekplats utmed
den starkt trafikerade Sjuntorpvägen. Precis vid
lekplatsen finns en asfalterad GC-väg som ger en
god möjlighet för att cykla till lekplatsen.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 2 platser
Litet lekhus
2 gungdjur
Balansstubbar
Sandlåda
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Samtlig lekutrustning är i gott
skick.

Utveckling:

Lekplatsen är trevligt inramad
med både prydnadsbuskage
och träd utan att minska
tryggheten på platsen. Staketet
som avskärmar mot cykelvägen
ser dock tråkigt ut och vid
upprustning skulle det kunna
fräschas upp samt sättas upp
en ny bänk med armstöd.
Belysning ökar tillgängligheten
och användningen av lekplatsen
då det är mörkt ute. På motsatt
sida cykelvägen finns en mindre
gräsyta som går att använda för
exempelvis kubb eller krocket.

Ordinarie underhåll
Lekplats med närmiljö
fortsätter driftas och underhållas så det upprätthålls en
god kvalitet och standard

Exempel på tillägg: Staket
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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CENTRALAUPPHÄRAD
STADEN

HÄFTÄNGGÅRDSVÄGEN
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Häftänggårdsvägens lekplats ligger på en öppen
grönyta omgärdad av villabebyggelse.

Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Lekställning med rutsch
Lekhus med sandskopa
1 gungdjur
1 parksoffa
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Lekplats mitt i Upphärad med sliten och
dåligt underhållen utrustning. Den lekplats
som ligger närmast, områdeslekplatsen
Vadet, kan därmed avvecklas när så
småningom Vadet utvecklas vidare. Med
tanke på att det i Upphärads samhälle
bor 90 barn mellan 0-12 år gör Gatuparkkontoret bedömningen att fem
lekplatser inte krävs för att möta rådande
efterfråga.

Status:

Mycket dålig standard på
samtliga redskap.

Driftskostnadsberäkning: 16 000 kr/år
Kostnad avveckling: 50 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Gungdjur

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

VADET
UPPHÄRAD

Lekplatsen ligger fint belägen i skogskanten vid naturoch fritidsområde. I lekplatsens närhet ligger förutom
bostadsbebyggelse skola, förskola, Friluftsområdet
Nyckelby-Lunne och Upphärad Idrottsplats.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 3 platser
varav 1 för små barn
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
1 gungdjur
1 gungbräda
Utsiktstorn med klätternät
Nedgrävda bildäck
Balansstockar
Sandlåda
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Väl underhållen lekplats.
Samtliga redskap är i god
kondition. Balansstockarna
behöver åtgärdas då delar av de
murknat.

Utveckling:

Lekplatsen ligger fint inbäddad
bland träden och är uppdelad
i flera delar vilket är mycket
positivt. Vid en upprustning
till utflyktslekplats är en
naturlekplats eller en lekplats
med redskap i naturfärger
något som skulle smälta in
bra i omgivningen och positivt
i genussyfte. Utkikstorn eller
lekhus med hängbroar samt
andra typer av lek som även
passar äldre barn är bra att satsa
på utan att glömma små kojor
eller liknande för de mindre
barnen. Balanslek och vattenlek
är också något som skulle passa
in. Här finns en god koppling till
naturmarken som tillsammans
med lekplatsen skapar en fin
lekmiljö med högt lekvärde.

Exempel på tillägg: Naturlek
Hängbroar/Utkikstorn
Små kojor
Balanslek
Vattenlek
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ

Upprustning

Lekplatsen byggs om till
utflyktslekplats för att ge
ett ökat lekutbud
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VELANDA

VELANDA

VELANDA
Stadsdelsbeskrivning:

I Velanda finns 2 kommunala lekplatser.

Velanda är ett mindre småhussamhälle
cirka 8,5 km från Trollhättans centrum. Det
ligger beläget med närhet till natur och
vatten.

Närlekplats:

1 st

Områdeslekplats:

1 st

Utflyktlekplats:

0 st

Dragonvägen

Karolinerparken

Antal barn 0-12 år: 133 st
Antal barn 0-6 år:

57 st
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0

0,6
kilometer
Skala: 1:17 480

CENTRALA VELANDA
STADEN

KAROLINERPARKEN
Ligger i ett skogsstråk centralt i samhället. Platsen
skuggas av höga björkar vilket ger ett lummigt och
trevligt intryck. Placeringen med bostadsbebyggelse
på båda sidor ger dessutom platsen vindskydd.
Cirka 50 meter från lekplatsen finns en bollplan med
två mål och grusunderlag.
Lekplatstyp:

Områdeslekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 små barn
Lekställning med rutsch
Lekställning med klätterlek
Sandlåda
2 gungdjur
1 bakbord
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Lekplatens utrustning är
av varierad standard, viss
lekutrustning är sliten medan
exempelvis gungorna är i gott
skick.

Utveckling:

Då Karolinerparken är
en områdeslekplats bör
lekutrustningen fungera för en
större målgrupp. Småbarnslek
med sandlåda och bakbord är
bra för de minsta barnen och
något mer utmanande för de
äldre. Idag saknas en bra sittyta
på platsen och lekredskap
som är tillgängliggjorda samt
hårdgjort fallskyddsunderlag.
Belysning är också något som
bör finnas på lekplatsen, även
vid fotbollsplanen som ligger
intill. Planen funkar bra för
vinterlek som skridskoåkning och
skidåkning för de minsta.

Exempel på tillägg: Tillgängliga lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Bakbord
Kompisgunga
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

DRAGONVÄGEN
VELANDA

Dragonvägens lekplats är avsides placerad i
villaområdets utkant med buskage och naturmark
intill i lekplatsen. Den är dåligt underhållen med
slitna lekredskap. Ligger cirka 700 meter från
Karolinerparkens lekplats.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Motivering till avveckling:

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
vara 2 för små barn
Liten lekställning med rutsch
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Lekplats med endast gungställning och
liten lekställning. Båda dessa är dessutom
i mycket dåligt skick. Sannolikt krävs stora
investeringar för att lekplatsen ska vara
attraktiv. En avveckling har som motkrav
att Karolinerparkens lekplats utvecklas då
den blir den enda i samhället.

Status:

Mycket dålig kondition. Rostig
gungställning som måste
åtgärdas. Lekställningen är också
den i dålig kondition och bör
bytas ut.

Avveckling

Lekplatsen avvecklas på
sikt och istället hänvisas
besökare till annan
lekplats i närområdet

Driftskostnadsberäkning: 16 000 kr/år
Kostnad avveckling: 50 000 kr
Bevarandevärt lekmaterial: Nej
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VÄNE-ÅSAKA

VÄNE-ÅSAKA

VÄNE-ÅSAKA
Stadsdelsbeskrivning:

I Väne-Åsaka finns 2 kommunala lekplatser.

Väne-Åsaka är ett litet samhälle beläget 13
km från Trollhättans centrum. Samhället
är geografiskt uppdelat i två separata
områden.

Närlekplats:

2 st

Områdeslekplats:

0 st

Utflyktlekplats:

0 st

Lyckevägen

Pilspetsen

Antal barn 0-12 år: 47 st
Antal barn 0-6 år:

19 st
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VÄNE-ÅSAKA
CENTRALA
STADEN

LYCKEVÄGEN
Lyckevägen ligger i utkanten av samhället i
anslutning till natur och jordbruksmark. Höga träd
i närheten ger skugga. Det finns en bäck intill med
staket som skydd vid bollplanen bredvid lekplatsen.
Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 2 för små barn
Lekställning med rutsch och
sandskopa
Litet lekhus
1 gungdjur
1 gungbräda
2 parksoffor
1 parkbord
1 papperskorg

Belysning:

Nej

Status:

Redskapen är i god standard.

Utveckling:

Lekplatsen utvecklas
till områdeslekplats.
Samtidigt bör lekplatsen
tillgänglighetsanpassas och få
redskap som bidrar till jämlik
lek. Balanslek och klätterlek
fungerar bra på platsen och det
går att anlägga en del som är lite
mindre i närheten för att skapa
en del för de som vill leka mer
avskilt eller betrakta leken på
håll. En sittyta med bänkbord
och eventuellt ett regnskydd
skulle också vara bra samt
belysning.

Exempel på tillägg: Lekutrustning som främjar jämlik lek
Tillgängliga lekredskap
Hårdgjort fallskyddsunderlag
Sittyta
Regnskydd
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Upprustning

Lekplatsen byggs om till
områdeslekplats för att
ge ett ökat lekutbud

PILSPETSEN

Lekplatstyp:

Närlekplats

Innehåll:

Gungställning med 4 platser
varav 1 för små barn
Stor lekställning med rutsch och
klätternät
1 parkbord

Belysning:

Nej

Status:

Lekställningen är nytt och i gott
skick. Gungdjuret är dock slitet
och gammalt.

Utveckling:

Lekplatsen skulle kunna få
bättre tillgänglighet genom
att exempelvis sätta upp en
kompisgunga eller placera in en
sandlåda med tillgängligt bakbord.
Samtidigt som det då får anläggas
hårdgjort fallskyddsunderlag till
den lekutrustningen. Lekplatsen
skulle även kunna få interaktiv lek.
En annan lämplig åtgärd är att
tillföra mer småbarnslek. Belysning
bör finnas på lekplatsen och
pulkabacken.

Upprustning

VÄNE-ÅSAKA

En lekplats som ligger öppet och soligt, omgiven
av jordbruksmark. En mindre kulle används som
pulkabacke för de minsta barnen.

Lekplatsen rustas upp
för att förbättras i
kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet

Exempel på tillägg: Kompisgunga
Sandlåda och bakbord
Interaktiv lek
Belysning
Informationsskylt
Cykelställ
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Trollhättans lekplatsprogram omfattar en inventering
av 81 kommunala lekplatser i den offentliga miljön. I
programmet presenteras en nulägesbedömning och
förslag på utveckling för varje inventerad lekplats.
Lekplatsprogrammet är ett strategiskt dokument som
innehåller våra mål och riktlinjer för kommunens
lekplatser i den offentliga miljön som förvaltas av
Stadsbyggnadsförvaltningen. Med hjälp av detta
dokument får vi en tydlighet och struktur över
var vi ska lägga fokus i planering och investering i
framtiden.

Stadsbyggnadsförvaltningen

