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(Dnr 2011-19 LBAB)

Regelverk och åtgärdsprogram för lekplatser Leksands
kommun
Utredningsuppdrag
Leksandsbostäder har fått ett uppdrag av kommunen (KS §179 2010-12-13) enligt
följande:
”Uppdra till Leksandsbostäder AB att arbeta fram ett förslag till regelverk för
kommunala lekplatser där bl.a. omfattning, engagemang, ansvar, skötsel o.s.v.
framgår. Dessutom ska ytterligare ett förslag till regelverk tas fram om vad som
gäller för bidrag vid enskilda önskemål om att få anlägga lekplatser.”

Sammanfattning
Leksands kommun ansvarar för lekplatser på skolgårdar och allmänna platser.
Flertalet uppfyller inte gällande regler och lagkrav och har alltså anmärkningar som
behöver åtgärdas. Idag finns inte ekonomiskt utrymme inom befintliga ramar att göra
erforderliga åtgärder. Konsekvenserna av att inte tillskjuta medel för upprustningar
leder till en succesiv avveckling i och med att lagkrav inte kan upprätthållas.
Allmänna lekplatser
I kommunen finns sjutton äldre lekplatser. Flera är i mindre gott skick och några har
dessutom blivit överflödiga p.g.a. generationsutvecklingen. Likaså brister de äldre
lekplatserna i kraven på säkerhet och tillgänglighet.
Kommunen har ansvarat för dessa lekplatser genom Gata/Parkverksamheten i
kommunen. Något övergripande regelverk för kommunala lekplatser finns i nuläget
inte i kommunen. Skötsel och tillsyn har infogats i skötseln av grönområden.
Säkerhet och tillgänglighet styrs av lagkrav. Ansvarsfråga kan uppkomma vid skada.
I åtgärdsprogrammet föreslås att det införs tre olika lekplatskategorier: närlekplatsen
närmast bostaden, områdeslekplatsen för några sammanhängande bostadsområden
och en centrallekplats i vardera kommundelarna Insjön, Leksand och Siljansnäs
Av de nuvarande sjutton lekplatser som finns föreslås att tio behålls och förbättras
medan sju lekplatser avvecklas. Kostnaden för upprustning- och avveckling
uppskattas till totalt ca 3 100 000 kronor. Se åtgärdsprogram Bilaga 2 där det finns
en beskrivning av lekplatserna och hur de ska hanteras.
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Beslut har tagits under hösten 2013 att bygga en centralt belägen lekplats i Leksands
Noret. Kostnad för att anlägga den nya centralt belägna lekplatsen tas ej med i detta
åtgärdsprogram.
Skolornas och förskolornas lekplatser
Inom detta åtgärdsprogram föreslås att tillgängligheten och utbudet vid skolornas
lekplatser ökar, så att de utanför skoltid kan fungera som en allmän lekplats.
Kostnaden för åtgärderna beräknas till 3 550 000 kronor. Åtgärderna består i
huvudsak av utbyte av befintlig sand till godkänd grövre sand samt att någon del av
lekplatsen tillgänglighetsanpassas. Det är dock inte med föreslagna medel möjligt att
helt tillgänglighetanpassa lekplatserna. Kostnaderna för en sådan anpassning blir
betydande.
Förskolornas lekplatser föreslås inte vara tillgängliga för allmänheten.
Regelverk för kommunala lekplatser
I Bilaga 1 återfinns regelverk för kommunala lekplatser.

Bakgrund
Befintliga lekplatser, huvudmannaskap, utbyte av utrustning och medel
Inom kommunen finns idag sjutton lekplatser som är belägna på kommunal mark.
Kommunen är som fastighetsägare ansvarig för lekutrustningen. Av dessa är tolv
belägna inom detaljplan på mark med enskilt huvudmannaskap för allmän plats.
De tolv lekplatserna har i allmänhet tillkommit i samband med att bostadsområden
har byggts ut, oftast genom kommunal exploatering. Exploateringen har omfattat
skapande av tomtmark, byggnation av va- och elledningar samt vägar med
gatubelysning. Ibland också med anläggande av en enklare lekplats, exempelvis med
gunga, sandlåda och rutschbana. Några gemensamhetsanläggningar har inte bildats
som omfattar de aktuella lekplatserna, varför kommunen fortfarande är ägare till
marken där de är belägna. Generellt finns en otydlighet inom kommunen för
uppfyllande av detaljplanernas intention vad avser ett fungerande enskilt
huvudmannaskap för allmän plats.
Fyra av lekplatserna är belägna inom Leksands Norets gamla stadsplan, där
kommunen är huvudman för allmän plats. Därutöver finns Clasparken i Insjön, den
är belägen på kommunal kvartersmark med kommunen som ägare.
Det finns inte idag något uttalat program eller beslut om var lekplatser ska vara
belägna och hur dessa ska bestyckas. En viss praxis har utvecklats. Lekplatser som
inte efterfrågas blir helt naturligt nedprioriterade med avseende på skötsel och
eventuell nyanskaffning av lekutrustning. Det ekonomiska utrymmet är begränsat.
Generellt ökar kommunens kostnad för lekplatserna eftersom underhålls- och
reparationsbehovet blir större med ökat slitage och ålder på utrustningen. Regler och
lagstiftning har också skärpts betydligt sedan lekplatsen en gång anlades.
Status på befintlig lekutrustning
Ofta är lekutrustningen vid skolor i bättre skick än den som är belägen på allmänna
platser. Anledning är att användandet är kontinuerligt. Detta möjliggör att fel och
brister upptäcks tidigare och kan åtgärdas. Finansieringen för utbyten av dessa
lekutrustningar sker via fastighetsbudgeten för skolan.
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Vid flera av lekplatserna som finns på allmänna platser är utrustningen sliten och
anmärkningar avseende säkerhetsrisker förekommer. En del lekutrustning har varit så
sliten att den har bortforslats och kasserats. I de fall då lekutrustningen bedömts vara
mycket lite nyttjad har uttjänt utrustning inte alltid ersatts med ny.
Konsekvenserna av att inte tillskjuta medel för upprustningar leder till en succesiv
avveckling i och med att lagkrav inte kan upprätthållas.
På de flesta av lekplatserna är även tillgängligheten bristfällig för barn med
funktionshinder.

Placering av kommunala lekplatser
Som huvudregel föreslås gälla att kommunala lekplatser ska vara tillgängliga både
för kommunens invånare och för besökare i kommunen.
Efter samråd med grundskolechef föreslås att lekplatserna på kommunens skolor
samnyttjas som allmänna lekplatser. En besvärande omständighet under skolåret är,
att efter skoldagens slut är skolgården stängd för andra än de barn som vistas i
fritidshemmet vid skolan. Som regel är fritidshemmet öppet till kl. 18.00.
Under helger och lov är skolans lekplatser öppna för allmänheten. Vid någon skola
kan fritidshemsverksamhet bedrivas under sommarlovet, vilket då begränsar
allmänhetens tillträde.
Eventuellt kan lekutrustningen vid skolorna i Insjön, Siljansnäs och Leksand, vara
något mera omfattande än övriga skolors. Detta för att på några ställen erbjuda ett
större utbud av lekutrustning. De större skolorna har också ett större elevantal och
därmed motsvarande större behov
Som princip föreslås också att en kommunal lekplats kan finnas i närheten av något
bostadsområde som ligger på ett sådant avstånd från en områdeslekplats att den inte
kan anses vara på promenadavstånd eller att andra skäl talar emot att skolans lekplats
är ett lämpligt alternativ. Exempel på sådana bostadsområden kan vara
Knippboheden i Insjön och Källberget i Leksand.
Även barnantal eller förväntad ändring i detta, t.ex. pågående generationsväxling i
området, bör vägas in vid bedömning av såväl nyetablering som avveckling av
kommunal lekplats.

Bilder från Clasparken, Insjön
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Målsättning och underlag för regelverk för kommunens
lekplatser
Långsiktig strategi för kommunens engagemang i lekplatser
Väl planerade lekplatser utgör mervärden för Leksand som kommun. Vi behöver en
långsiktig strategi som är vägledande i vårt arbete med lekplatser i framtiden.
Lekplatserna ska:
- ha en utformning och miljö som lockar till lek och besök
- ha tillräcklig storlek
- vara väl synliga
- vara jämställda
- fungera som mötesplats
Lekplatsen – Mötesplatsen
En bra lekplats fungerar som en social mötesplats där människor oavsett ålder och
ursprung kan mötas. Sittplatser av olika slag främjar detta, liksom vegetation som ger
skugga på viss del av lekplatsen.
Bra lekplats
Vad som kännetecknar en bra lekplats, förutom att utrustningen håller hög standard
gällande utmaningar, kvalitet och säkerhet, är även den omkringliggande miljön.
Lekutrustningen är ett komplement i den helhet en väl sammansatt lekplats erbjuder.
Växter bör generellt bidra till leken genom årstidernas växlingar och uppmuntra
barnen till att använda sin fantasi.
Strategisk placering
Skolornas lekplatser bör i högre grad utnyttjas. Lekplatser på allmän mark behöver
finnas då avstånd eller s.k. barriärer utgör ett hinder för att ta sig till en skol- eller
annan lekplats.
Tillgänglighetsanpassa viss del av varje lekplats
Alla ska kunna ta sig till lekplatsen och väl där kunna röra sig i lekmiljön även om
man har någon form av funktionsnedsättning. Däremot behöver inte all utrustning
eller varje yta vara tillgänglig.
Rutiner för skötsel och utbyten av lekutrustning
Skötselrutiner ska finnas gällande vecko- och månadstillsyn, samt årlig besiktning.
Grundregeln bör vara att uttjänt utrustning ersätts med likvärdig.
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Kostnader för anläggande, tillsyn och skötsel av lekplats
Anläggningskostnader
Kostnaden för att nyanlägga en lekplats varierar beroende på storleken, vilken
utrustning som anskaffas, behov av åtgärder på mark för utrustning och tillgänglighet
mm.
För nyanläggande av en närlekplats med sandlåda och sand, gungställning med
falldämpande underlag, ett gungdjur och ett bord med sittbänkar, är kostnaden
beräknad till ca 120 000-150 000 kronor.
För nyanläggande av en områdeslekplats, där när lekplatsens utrustning utökas med
ytterligare utrustning, beräknas kostnaden till ca 450 000 kronor.
För centrallekplatsen som i första hand vänder sig till barn i övre skolåldern beräknas
kostnaden till över 600 000 kronor
Kostnadsberäkningarna ovan baserar sig på att lekplatsens belägenhet (terräng) är
sådan att några större åtgärder för tillgänglighet till själva lekplatsen inte behövs.
Däremot måste vid nyanläggning och ombyggnad viss del av lekplatsen
tillgänglighetsanpassas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
enligt Boverkets föreskrifter. Att ange en generell kostnad för att
tillgänglighetsanpassa en lekplats är inte möjligt. För dessa åtgärder måste en
kostnadsberäkning göras i varje enskilt fall.
Tillsyn och skötsel
Lekplatser måste ha en fungerande kontinuerlig skötsel. Skötseln består av städning
och tillsyn, det sistnämnda innefattar också funktionskontroll av utrustningen.
Skötsel och tillsynsintervall på kvarvarande lekplatser kommer att behöva ökas i
betydande omfattning. Tack vare att antalet lekplatser föreslås bli färre bedöms
kostnaden för tillsyn kunna rymmas inom befintliga budgetramar.
Säkerhetsbesiktning av lekplatsen och dess utrustning ska genomföras årligen.
Besiktningen ska dokumenteras och delges ansvarig chef. Allvarliga brister ska
åtgärdas omedelbart eller i annat fall ska aktuell utrustning tas ur bruk.
Vid varje lekplats bör det finnas en mindre skylt som upplyser om lekplatsens
identitet, vem som är ansvarig för lekplatsen samt telefonnummer där felanmälan kan
göras.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att anta regelverk för kommunala lekplatser. Det innebär införande av tre kategorier
av lekplatser samt att beslut om avveckling, ny- och återetablering av lekplats ska
fattas av kommunstyrelsen.
att tio befintliga lekplatser behålls och förbättras samt att två av de befintliga flyttas
till annan plats inom närområdet.
att sju befintliga lekplatser avvecklas.
att arbeta in investeringsbehovet på 3 100 000 kronor i kommande budgetarbete för
investeringsbudget 2015-2017 för upprustning av de lekplatser som föreslås behållas
och för avetablering av de lekplatser vilka ska avvecklas.
att arbeta in med investeringsbehovet på 3 550 000 kronor i kommande budgetarbete
för investeringsbudget 2015-2017 för kompletteringar av skolornas lekplatser.
att kommunen inte ska införa bidrag till enskilda för anläggande av lekplatser

Leksandsbostäder AB

Elisabet Nises-Look
VD
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BILAGA 1
Regelverk för kommunala lekplatser
Kommunala lekplatser indelas i tre olika kategorier närlekplats, områdeslekplats och
centrallekplats.
Att ha olika kategorier lekplatser ger mer liknande förutsättningar oavsett i vilken
kommundel man bor. Dessutom möjliggör detta att en någorlunda liknande
lekutrustning går att finna inom samma kategori av lekplats, samt att drift och skötsel
blir enhetligare. Lekplatserna på kommunens låg- och mellanstadieskolor disponeras
som allmänna lekplatser utanför skoltid.
Närlekplats
I närheten av bostadsområden, då avståndet till en annan lekplats är långt eller
möjligheten att ta sig dit begränsas av någon form av barriär eller annat skäl, bör det
finnas en lekplats
Lekutrustning på närlekplatsen vänder sig i första hand till de yngsta barnen. Den
utrustas med en grundstandard som exempelvis utgörs av en gungställning, sandlåda,
ett gungdjur och ett enklare bord med sittmöjlighet till detta.
Om det bedöms att det är långt eller olämpligt att ta sig till en områdeslekplats, kan
storleken och utrustningen på närlekplatsen kunna utformas också för något äldre
barn
Områdeslekplats
Områdeslekplatsen är en lekplats för ett eller flera bostadsområden. Exempelvis kan
hela Åkerö utgöra ett sådant bostadsområde där skolans lekplats får utgöra
områdeslekplatsen. Även byskolornas lekplatser infogas i denna kategori.
Områdeslekplatsen har mer lekutrustning än närlekplatsen. Utrustningen på
områdeslekplatsen kan variera men utöver närlekplatsens bestyckning kan ytterligare
lekutrustning som anpassas för barn som själva kan ta sig lite längre från sitt
bostadsområde.
Centrallekplats
Centrallekplatsen har det största utbudet av lekutrustning. I första hand vänder sig
denna lekplatskategori till de större barnen. Centrallekplatser ska finnas i Insjön,
Leksand och Siljansnäs.
Skollekplatserna vid Insjöns skola, Sammilsdalsskolan och Siljansnäs skola ges en
standard som centrallekplats. Detta innebär behov av komplettering av lekutrustning.
Avveckling, ny- och återetablering av lekplats
När skötselansvarig gör bedömningen att lekplatsen inte längre fyller sin funktion
som lekplats ska denna kunna avvecklas. Det kan exempelvis bero på att
generationsutvecklingen i bostadsområdet innebär att barn inte längre besöker
lekplatsen. Beslut om avveckling, ny- och återetablering av lekplats ska fattas av
kommunstyrelsen.
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BILAGA 2
Befintliga förhållanden och en bedömning av lekplatserna
Antal barn i åldersklasser
Antalet barn i förhållande till antal lekplatser är i sig inte det viktigaste. Mer
betydelsefullt är att barn någorlunda praktiskt ska kunna ta sig till en lekplats inom
rimligt gångavstånd Avståndet varierar naturligtvis beroende på barnets ålder,
lekplatsens belägenhet och att s.k. barriärer inte finns.
Nedanstående tabell redovisar antal barn som kan finnas i närområdet till
lekplatserna inom de centrala delarna av Insjön, Djura, Leksand och Siljansnäs.
Övriga byar med dess barnpopulation är inte inräknade i denna redovisning. Antar vi
att befolkningsstrukturen i stort är stabil över tiden, bör detta ge en fingervisning om
barnantalet och användare av lekplatser de närmaste åren.
Tabell; antal barn i olika åldrar enligt skolans nyckelkods områden år 2012.
Områden
Leksand norr om älven

1-5 år

6-9 år 10-12år Summa

86

62

48

196

118

112

68

298

29

33

15

77

7

16

10

33

31

22

11

64

105

81

84

270

Siljansnäs (Björken, Backbyn och
Näsbyggebyn)

58

59

20

137

Djura centrala

18

11

12

41

Åkerö, Edshult, Övermo,
Källberget, Yttermo
Tibble, Lycka, Ullvi
Tällberg centrala
Mjälgen, Gärde, Hagen Smedby
Insjön inklusive Tunsta

Befintliga lekplatser
I denna utredning har en översyn och bedömning gjorts av de befintliga lekplatserna.
Bedömningen har resulterat i att tio lekplatser behålls och förbättras medan sju
föreslås avvecklas.
Merparten av de befintliga lekplatserna bör således vara kvar. På något ställe är
användningen mycket liten eller har nästan upphört. I sådana fall bör lekplatsen
avvecklas. I de fall man bedömer att en lekplats bör finnas kvar, innebär det oftast att
en del av lekutrustningen måste bytas ut och också att viss komplettering av
lekutrustning är önskvärd.
Lekplatser vid allmän plats och skolor som sköts av kommunen
Nedanstående tabeller redovisar var det finns lekplatser eller lekutrustning som sköts
av kommunen.
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Allmänna platser
De lekplatser som nedan föreslås kunna avvecklas är mycket lite använda, har
undermålig lekutrustning eller kan anses ligga på ett acceptabelt avstånd till en annan
lekplats som är lämpligare att utveckla.
En översyn och uppgradering av lekplatserna på de allmänna platserna nedan,
uppskattas till ca 2 600 000 kronor utslaget över ett antal år. Avveckling av
lekplatserna bedöms kosta ca 500 000 kronor.
Plats/belägenhet

Behålles

Av
vecklas

Kategori

1

Gärdessv.-Bergvägen.Timmermansvägen,
Käringberget, Leksand

Denna lekplats flyttas
inom
närområdet.

2

Sturbåts- Beckoxvägen
Käringberget Leksand

3

Grop- Halvardsgatan,
Noret, Leksand

X

Områdeslekplats

400 tkr

4

Erkersgattu, Källbergs-

X

Utökad
Närlekplats

250 tkr

X

Närlekplats

130 tkr

Områdeslekplats

X

Gärdet, Leksand

Kostnad för
åtgärd, ca.
tkr.
450 tkr

Tidigare
närlekplats

5

KaptesTrumslagarvägen,
Edshult; Leksand

6

Rönnvägen, Åkerö,
Leksand

X

Tid. Närlekplats

7

Sturlindsbacken, Tibble

X

Tid. Närlekplats

8

Lekskulpturparken,
Noret, Leksand

X

Tid.
Områdeslekplats

9

Sovholsgattu,
Stensveden, Siljansnäs

10

Parken vid Kyrkan,
Siljansnäs

11

Områdeslekplats

400 tkr

X (flyttas)

Närlekplats

120 tkr

Bystugevägen, Tunsta,
Insjön

X

Närlekplats

150 tkr

12

Vattberget, Insjön

X

Områdeslekplats

300 tkr

13

Clasparken

X

Närlekplats

14

StengärdsJärnmalmsvägen, Insjön

15

Per Nils väg,
Knippboheden Insjön

16

Villavägen,
Holsåkern, Insjön

X

Tid. närlekplats

17

Dik Olofs väg, Djura

X

Tid. närlekplats

X

X

Närlekplats
Områdeslekplats

X

400 tkr

Sid 9 av 13

500 tkr

Avvecklingskostnader
uppskattas till
Summa:
Beskrivning med kommentarer över befintliga lekplatser enligt ovan

3 100 tkr

Säkerhetsbesiktningar är utförda juni 2013.
1. Gärdesvägen Bergvägen Timmermans-vägen - Käringberget, Leksand
Här finns i dag på ett kommunalt grönområde, en gungställning som behöver
åtgärdas. Fallunderlaget är inte godkänt och avstånd till mark i en gunga är för litet.
Området är för närvarande lite använt. Denna lekplats läge är inte bra då
tillgängligheten inte är enkel och platsen i sig själv ligger inklämd i ett kvarter med
begränsad insyn.
En gemensam lekplats för Leksandsbostäders hyresgäster och boende i kringliggande
bostadsområden föreslås. Utrymme bedöms finnas, antingen på kvartersmark eller på
kommunalt grönområde i anslutning till Gärdesvägen.
Då avståndet till skolområdet eller annan lekplats inte är på promenadavstånd
föreslås att lekplatsen utformas som en områdeslekplats.
2. Sturbåtsvägen- Beckoxvägen, Käringberget, Leksand
Enligt besiktning behöver fallskyddet åtgärdas. Här finns en gungställning, placerad i
ett skogsparti. Lekplatsen är lite använd, varför förslaget är att den tas bort och i
stället hänvisa till lekplatsen vid Gärdesvägen (se ovan).
3. Gropgatan- Halvardsgatan, Noret Leksand
Här finns en gungställning där fallskyddet behöver åtgärdas. Likaså är avståndet
mellan gungdäck och mark för litet. Lekplatsen är lite använd men läget är bra på
kommunalt grönområde. Här finns yta för att kunna utveckla lekplatsen men detta
förutsätter en ordentlig satsning. Med tanke på de få lekplatser som finns inom Noret
föreslås att lekplatsen behålls på sikt och utformas som en områdeslekplats.
4. Erkesgattu, Källbergsgärdet, Leksand
Enligt besiktning behöver fallskydden åtgärdas. Vidare behöver lekhus med rutsch
och vippgungan tas bort/bytas ut. Lekplatsen ligger i en skogsdunge som i sig
inbjuder till fri lek. Kan med fördel bevaras då avstånd till annan lekplats inte finns
på promenadavstånd. Lekplatsen föreslås rustas upp som en närlekplats. Här föreslås
antalet lekredskap utökas något eftersom avståndet till områdeslekplatsen på Åkerö
skola är relativt långt.
5. Kaptensvägen- Trumslagarvägen, Edshult, Leksand
På denna lekplats behöver en del av utrustningen åtgärdas. Här har det genom åren
varit en del föräldrainsatser med bl.a. vårstädning och målning av lekredskap. Här är
avståndet till Åkerö skola tämligen kort, men för att nå skolan måste Insjövägen
korsas. Detta talar för att lekplatsen kan vara kvar som en närlekplats.

6. Rönnvägen, Åkerö, Leksand
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Med tanke på närheten till Åkerö skola bör denna lekplats kunna tas bort. Lekplatsen
har ett flertal säkerhetsanmärkningar och föreslås avvecklas.
7. Sturlindsbacken, Tibble, Leksand
Detta är en lekplats som uppfördes av kommunen när bostadsområdet var nybyggt.
Lekplatsen har under senare år varit lite använd. Här finns idag fem olika
utrustningar och enligt besiktningsprotokollet är tre av dem utdömda. Denna lekplats
har således ett flertal säkerhetsanmärkningar och föreslås avvecklas.
8. Lekskulpturparken, Noret Leksand - Ny temalekplats Noret Leksand
Lekskulpturparken, Noret Leksand
För tomtmarken där lekplatsen är belägen är ambitionen att använda den för
bostadsbebyggelse. Stenarna i sandlådan har nu flyttats till ny plats vid Kajen, där de
utgör en del av den konstnärliga utsmyckningen av området. Avveckling av övrig
utrustning i parken har påbörjats.
Ny temalekplats Noret Leksand
Beslut har tagits under hösten 2013 att bygga en centralt belägen lekplats i Leksands
Noret nära Kulturhuset med riddartema. Under oktober 2013 inleddes bygget av
lekplatsen och den är placerad längs älvbrinken nära Kulturhuset. Det blir en
temapark med mycket trämaterial. En mindre del av lekplatsen är speciellt anpassad
utifrån tillgänglighet både för vuxna och barn. Tanken med temalekplatsen är att den
ska attrahera till besök både för barn boende i kommunen och för besökande barn.
9. Sovholsgattu, Stensveden, Siljansnäs
All lekutrustning bör bytas ut enligt besiktningsprotokollet.
Här finns utrymme för någon utrustning av större modell, samt gungor och sandlåda.
Avståndet till skola eller annan lekplats är så pass långt att något alternativ till annan
lekplats knappast finns. Lekplatsen föreslås behållas som områdeslekplats.
10. Parken vid kyrkan, Siljansnäs
Lekplatsen är belägen på kommunal mark och är uppförd av Siljansnäs
sockenförening. Dokumentation finns att sockenföreningen ska sköta den.
Kommunen sköter de gröna ytorna utanför själva kyrkogården, kommunen har också
bekostat den årliga besiktningen av lekutrustningen. Efter besiktning har utdömd
lekutrustning borttagits av sockenföreningen och Gata/Parkverksamheten.
Den föreslås avvecklas på befintlig plats för att flyttas ca 50 m norrut och utrustas
som en mindre närlekplats. Med den nya placeringen kan de befintliga borden få ett
bättre nyttjande.
11. Bystugevägen, Tunsta, Insjön
En äldre gungställning är det enda som finns på denna lekplats och den behöver
åtgärdas. Lekplatsen ligger på kommunal mark, och har utrymme för mera
lekurustning. Riksvägen utgör en barriär och det är väsentligt att det finns en
lekmiljö på denna sida av riksvägen. Lekplatsen föreslås få vara kvar som en
närlekplats.

12. Vattberget, Insjön
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Befintlig lekutrustning behöver åtgärdas. Området i sig självt inbjuder till lek och
aktivitet då det är både ”skogigt” och fria ytor finns. På Vattberget finns både
tennisbanor, parkgolf och hembygdsgård i närheten, området kan ses som ett
rekreations- och fritidsområde. Här bör en områdeslekplats etableras.
13. Clasparken, Insjön
Vi har efter ett medborgarförslag förtätat planteringen runt lekutrustningen på några
ställen. Av utrymmesskäl anser vi att det inte går att placera mer lekutrustning i
denna park. Clasparken ska ses som en park med en liten del lekutrustning och inte
som en ren lekplats. Det bör uppmärksammas att delar av utrustningen i denna
lekplats inte är och inte kan bli godkända som lekredskap, utan måste betraktas som
konstnärlig utsmyckning. Behålls i oförändrat skick som en närlekplats.
14. Talldungen - Stengärdsvägen- Järnmalmsvägen, Insjön
I dagsläget finns endast en gungställning kvar. Denna lekplats ligger relativt nära
lekplatsen på Per Nils väg. Lekplatsen har ett flertal säkerhetsanmärkningar och
föreslås avvecklas.
15. Per Nils väg, Knippboheden, Insjön
Befintlig lekutrustning behöver åtgärdas. Bostadsområdet ligger på betydande
avstånd från skola eller andra lekplatser, varför det bör finnas en lekplats i södra
delen av Insjön. Lekplatsen föreslås behållas och rustats upp till områdeslekplats.
16. Villavägen, Holsåkern, Insjön
Denna lekplats ligger nära skolan som bör vara ett alternativ. Lekplatsen har ett
flertal säkerhetsanmärkningar föreslås avvecklas.
17. Dik Olofs väg, Djura
Lekplatsen ligger nära Djura skolgård som bör vara ett alternativ. Lekplatsen har ett
flertal säkerhetsanmärkningar och föreslås avvecklas.
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Skolor
Kostnaderna för åtgärderna på skolor i nedanstående tabell avser i första hand att
huvuddelen av sanden byts till godkänd grövre sand samt att minst en yta på varje
skola får en gummibeläggning för att öka tillgängligheten. Tillgänglighetsanpassningen blir enligt nedanstående kostnadsberäkning endast av marginell
karaktär. Naturligtvis kan andelen ytor som tillgänglighetsanpassas ökas men då blir
kostnaden en helt annan. Visst utbyte och komplettering av lekutrustning är också
med i beräkningen.
Skolfastighet

Kategori

Tällbergs skola

Områdeslekplats

Kalkyl ombyggnad delvis
tillgänglighetsanpassning
350 tkr

Ullvi skola

Områdeslekplats

360 tkr

Djura skola

Områdeslekplats

350 tkr

Åkerö skola

Områdeslekplats

150 tkr

Gärde skola

Områdeslekplats

600 tkr

Insjöns skola (södra
delen)

Centrallekplats

350 tkr

Sammilsdalskolan

Centrallekplats

740 tkr

Siljansnäs skola

Centrallekplats

650 tkr
Summa:

3 550 tkr
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