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FÖRORD

När ett samhälle utvecklas förändras behoven hos
dem som lever och verkar där. Förväntningarna på en
lekplats innehåll och form varierar därför över tid även
om barnens vilja till lek och stimulans är densamma.
Även kraven på trygghet, säkerhet och tillgänglighet
förändras. Utöver detta bör även de vuxnas trivsel
beaktas då en väl fungerande och attraktiv lekplats kan
bli en viktig social mötesplats för alla åldrar.

Mariestads kommun har därför valt att göra denna
översyn över samtliga av kommunens lekplatser
och ta fram ett åtgärdsförslag till vilka lekplatser
som ska utvecklas ytterligare och i vilken ordning. I
investeringsbudgeten för år 2016 med plan till år 2018
finns avsatta medel varje år för just upprustning av
lekplatser.

Stadsparken.
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INLEDNING

Inriktning
En kommuns tillgång till välplanerade, ändamålsenliga
och utmanande lekplatser skapar ett stort mervärde för
invånare och besökare.
De tre dokument som främst legat till grund för
lekplatsprogrammet är kommunens Vision 2030,
FÖP Mariestad och Inventering lekplatser Mariestads
kommun. Vision 2030 talar bland annat om att skapa
attraktiva mötesplatser för alla, här är våra lekplatser en
viktig del. Dagens situation ser dock annorlunda ut. Vi
har många lekplatser som i flera fall är eftersatta och
därför inte fungerar som mötesplatser.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Bakgrund
Historiskt har det anlagts många lekplatser i Sveriges
bostadsområden, främst på 50-, 60- och 70-talen.
Barns fritid var dock annorlunda förr och lekplatsen
hade då större vikt. I dag går barn på förskola och fritids i större utsträckning samt att det leks på ett annat
sätt i och med datorer, privata studsmattor, anordnade
fritidsaktiviteter och större aktivitetsattraktioner i form
av lekland och liknande. Alla kommunens utemiljöer
vid förskolor och skolor är även öppna för allmän lek
efter skoltid. Många av de små kommunala lekplatserna har på grund av detta spelat ut sin roll. Behovet av
stora lekplatser där många barn kan vistas samtidigt
har dock ökat. Kommunens lekplatser har hamnat i
ett stort behov av upprustning på grund av ålder och
av att en del av den lekutrustning som finns blivit farlig ur säkerhetssynvinkel. Utöver detta finns i dag ett
annat krav från allmänheten på vad en bra lekplats ska
innehålla.

Allt detta kräver en genomgående översyn och
prioritering av vilka lekplatser som skall utvecklas till
större och i vilken ordning en upprustning av samtliga
bör ske. Detta dokument visar ett förslag till detta,
utifrån de erfarenheter som vunnits under de gångna
åren.

Syfte
Lekplatsprogrammet visar en plan för utvecklingen
av hela beståndet av lekplatser i Mariestads kommun.
Programmet innefattar endast kommunala offentliga
lekplatser. Inte privata lekplatser eller en tanke om
utvecklingen av våra lekmiljöer på förskolor och skolor.
Skolor och förskolor finns dock med i kartläggningen
eftersom deras utemiljöer har en viktig funktion i
helheten.
Syftet med lekplatsprogrammet är att skapa en
långsiktig strategi för planering och underhåll av
kommunens lekplatser. Dokumentet skall ge stöd och
hjälp i beslutsfattandet rörande både skötsel och drift
samt i arbetet med att prioritera. Arbetet kommer även
ligga till grund för hur framtida miljöer ska utvecklas
med tanke på barns lekmiljöer.

Ytterligare ett skäl har varit de nya kunskaperna om
lekplatsers säkerhet som tillkommit under senare år,
samt de EU-direktiv som tagits fram för detta.
Karlsholme.

Lekplatsprogram för Mariestads kommun



MÅLSÄTTNING

Lekplatsen - mötesplats för alla

Tillgänglighet och säkerhet

Den kommunala lekplatsen är ett komplement till den
privata fastighetsmarken och är till för alla. Den ska
ha ett innehåll som dels möjliggör rörelselekar med
motorik och balansutveckling samt stimulerar fantasin
och ger plats för rollekar. Goda vistelsemöjligheter för
vuxna och ungdomar ökar även samvaron mellan alla
åldrar.

Lekplatsen ska vara lätt att ta sig till med olika trafikslag. Den ska vara placerad i anslutning till viktiga
gång- och cykelstråk och/eller kollektivtrafik. Tillgänglighet innebär också att det är möjligt att ta sig till och
in på lekplatsen, även om man har med sig barnvagn,
behöver rullstol eller rullator. Däremot behöver inte
samtliga lekredskap eller miljöer vara tillgängliga för
alla.

De lekfunktioner som skapas på lekplatsen skall även
ge lekvärde för många, ingen uppdelning ska ske i de
traditionella tankarna om flick- eller pojklekar. Barnens
behov av utveckling och stimulans för olika sinnen ska
beaktas i planeringen och uppbyggnaden av lekplatsen.
Viktigt är också att det ska finnas lekredskap för såväl
små som lite äldre barn. Lekplatser används även som
mötesplatser för tonåringar och det ska finnas miljöer i
vår stad som främjar detta.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Målsättningen är att så långt som möjligt göra våra lekplatser tillgängliga för barn och ungdomar med olika
funktionshinder. Det är också viktigt att föräldrar med
funktionshinder ska kunna komma till lekplatsen med
sina barn. De tre temalekplatserna samt områdeslekplatserna ska i större utsträckning vara tillgänglighetsanpassade.
Följande punkter är viktiga att tänka på när man planerar en lekplats för att göra den tillgänglig:
‐ Att det finns lekredskap som är utformade så att alla
så långt som möjligt kan vara med.
‐ Att underlätta för funktionshindrade att förflytta sig
till och inom en lekplats.
‐ Att lekplatsen upplevs som överskådlig och att synsvaga kan orientera sig på lekplatsen.
‐ Att lekplatsen ger möjlighet till varierande sinnesupplevelser.
‐ Att det ska finnas såväl sol som skugga på lekplatsen.
‐ Att sittplatser med bord utformas så att även rullstolsburna personer kan sitta där.
‐ Att undvika allergiframkallande växter.
- Att lekredskapen tål tyngden av en vuxen och ett barn.

Karlsholme.
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Lekplatsen skall också vara säker utan risk för barn att
göra sig illa. Lekredskap som används måste vara godkännda ur säkerhetssynpunkt och placeras med rätt
säkerhetsavstånd och på rätt fallunderlag.

INNEHÅLL & UPPLEVELSE

En bra lekplats
Barn och unga utgör ungefär en femtedel av landets
befolkning och detsamma gäller i Mariestad. Enligt
barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) har alla barn under arton år rätt till en god fysisk
uppväxtmiljö. I dagens samhälle ser man dock trender
mot ökat stillasittande, övervikt och växande ohälsotal.
För att uppnå målsättningen för kommunens lekplatser är det nödvändigt med en samsyn kring vad som
bidrar till att skapa kreativa, välkomnande och tillgängliga miljöer.
Leken är viktig i alla barns utveckling och det finns
flera delar som bidrar till en god lekmiljö. Lekredskapen är självklart viktiga och lekredskap ger mycket lek
men de är bara en del av den totala upplevelsen som en
lekplats skall ge. De lekredskap som finns på lekplatsen
ska hålla hög standard vad gäller kvalitet och säkerhet.
Lekredskap behöver dock inte vara traditionella utan
kan gärna varieras med stenar, stockar och andra naturmaterial. I kombination med växter och grönytor
är lekredskapen en del av den helhet som en väl sammansatt lekmiljö ska erbjuda. För yngre barn är ”de
små rummen” viktiga. Här vistas de i miljöer i sin egen
skala, vilket stimulerar fantasi och skapande. Små rum
uppstår till exempel i lekhus och i så kallade leksnår, en
växtlighet som på ett naturligt sätt bildar avgränsade
miljöer.

Lekplatser bör vara bra belysta för att ge en trygghet
även under den mörkare årstiden. Med belysning kan
det även ges ytterligare en spännande dimension i lekvärdet genom utnyttjande av LED och liknande.
I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och
för enskild lek. Ofta är lekplatsen en sociala knutpunkt
och mötesplats i en stadsdel. Den sociala funktionen är
viktig eftersom den minskar anonymiteten, dels mellan barn, men också mellan föräldrar och mellan andra
vuxna och barn.

Tonåringar och vuxna
Lekplatsens sociala funktion är viktig, inte bara för
yngre barn utan även för tonåringar som ofta söker sig
till neutrala ställen där de kan prata och umgås.
Lekplatsen ska också vara attraktiv för de vuxna. Den
ska främja kontakten mellan människor i olika generationer och från olika kulturer. Genom att skapa en
plats där det finns trivsamma sittplatser i vackra miljöer ges möjlighet till att umgås och vistas på platsen
under längre tid.

Vad gäller växtligheten i allmänhet bör den vara sådan
att den bidrar till leken i takt med årstidens växlingar.
Blommor, löv, frukter och kvistar ger näring åt fantasin
och blir då en naturlig del i leken där de finns. Självklart ska inga giftiga växter finnas på eller intill en lekplats. Ett komplement till lekplatsens planteringsytor
är om det finns skogsområden i närheten.
Ytor för bollspel eller för att springa, cykla eller använda andra åkleksaker på ger även de mervärde till en
lekplats. Dessa öppna ytor kan vara både av gräs och av
hårdgjorda material. Material som går att forma, såsom
baksand, inbjuder till kreativitet och utvecklar dessutom motoriken.

Ungdomar umgås på en konstgräsmatta i Stockholm.
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STRATEGISK PLANERING

Planeringsprocessen
Mariestads kommun ska följa gällande lagar som rör
barns miljö, en viktig del är också FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Det är av stor betydelse att
barns lekmiljöer beaktas genom hela planeringsprocess
vid utbyggnad och nyexploatering. Både för att öka
barnvänligheten över huvudtaget men också för att öka
den sociala kontakten inom stadsdelarna.

Strategi för ombyggnad
Vid ombyggnad av lekplatserna skall säkerheten förbättras samtidigt som innehållet utvecklas. Flera av da-

gens lekplatser har ett liknande och ensartat innehåll.
Tanken är att lekredskapen ska varieras för att skapa
ökat intresse för att besöka olika platser i vår kommun.
För temalekplatser och områdeslekplatser är det ärven
tänkt ett ökat fokus på tillgänglighet. På bilden nedan visas vattenleken i Stadsparken som är ett ovanligt
och mycket populärt inslag som även går att nyttja om
man exempelvis sitter i rullstol.
Valet av lekredskap görs så att det ger högre anläggningskostnader men lägre driftskostnader. Det finns
ett klart samband mellan lekredskap med hög kvalitet
samt mindre driftsåtgärder. Den dyrare utrustningen
är oftast robustare mot slitage och vandalisering.

Stadsparken.
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Vid så gott som alla upprustningar måste sand bytas ut
eller kompletteras. Även övriga ytor, såsom grusytor,
måste oftast bättras på, liksom att vegetationsytor ses
över och kompletteras. Detta medför att kostnaderna
för ombyggnaderna är betydligt högre än om det bara
gällde att byta ut uttjänta lekredskap.

Drift
Genom att löpande underhålla de lekplatser som är
upprustade och som uppfyller de krav som ställs på
lekplatser, både gällande innehåll och säkerhet, förlänger man livstiden för dessa. Det bidrar också till att
höja intrycket av våra lekplatser överlag. Den typ av åtgärder som är aktuella är målning av lekredskap, utbyte
av trasiga detaljer/material, underhåll av ytor och vegetation. Som det är i dag så åtgärdas inte dessa mindre
fel i tillräckligt stor omfattning och lekplatser står och
förfaller eftersom pengar från den löpande driften ofta
har tvingas tas till större ombyggnadsinsatser.

Större områdeslekplats
6 stycken större lekplatser med ökat fokus på tillgänglighet, dessa är strategiskt utplacerade på följande platser:
•
•
•
•
•
•

Annedalsgatan (Snuggen)
Milstensparken (Nyestan)
Skiftesvägen (Krontorp)
Hornsvägen (Dala)
Leverstadsvägen (Gärdet)
Roddarevägen (Sjötorp)

Mindre lekplats
Övriga lekplatser inom kommunen.

Besiktning och tillsyn
Som markägare är kommunen, enligt PBL (Plan- och
bygglagen), skyldig att underhålla lekplatser på ett sätt
som gör att olycksfallsrisken begränsas. Tillsyn och
städning sker året runt. Allvarliga fel som upptäcks eller rapporteras åtgärdas omedelbart. Besiktning sker en
gång om året samt efter varje renovering, ombyggnad
eller vid nybyggnad. Säkerhetsbesiktningen utförs av
certifierade besiktningsmän. Läs mer i bilagan Underhållsplan.

Klassning
Temalekplats
Tre centrala platser där det rör sig mycket folk, ökat
fokus på tillgänglighet:
• Stadsparken - tema organiskt
• Hamnen - tema marint
• Karlsholme - tema balans & klättring
Alhagen..
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BEFINTLIGA LEKMILJÖER I CENTRALORTEN
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1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Annedalsgatan
4. Milstensparken
5. Stadsparken
6. Glimmervägen
7. Skiftesvägen
8. Hagabergsvägen
9. Furuvägen
10. Solhemsvägen
11. Haggårdsvägen
12. Segolsgatan
13. Hornsvägen
14. Klövervägen

15. Lysmaskvägen
16. Fjällripevägen
17. Timmervägen
18. Sländstigen
19. Leverstadsvägen
20. Alhagen
21. Lockerud
22. Kvartsvägen
23. Åsagatan
24. Sjöhagaparken
25. Bäckelundsgatan
26. Lyckans väg
27. Domherrevägen

BEFINTLIGA LEKMILJÖER I KRANSORTERNA
28. Gustavsbegrsv. Ullervad
29. Munkströmsv. Ullervad
30. Notvägen Sjötorp
31. Roddarv. Sjötorp
32. Furuvägen Lyrestad
33. Källebergsv. Hassle
34. Kvarnstensparken Lugnås
35. Klosterängen Övre Lugnås

Ullervad
28.

29.

Sjötorp

Lyrestad

31.

32.

35.

30.

Övre Lugnås

Hassle
33.

Hasslerör
Lugnås
Tidavad
34.
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ÅTGÄRDER

Förslaget är att ett fåtal lekplatser i kommunen byggs ut
samtidigt som övriga förbättras med förhöjd säkerhet
och genomtänkt utformning. Skapas större lekplatser
är det lättare att få till variation och på så sätt skapa
mötesplatser dit barn och föräldrar gärna vill ta sig.

Prioritering
Prioriteringsordningen för upprustning av lekplatser
styrs av dess befintliga skick samt hur välbesökta de är.
Tonvikten läggs också på de större områdeslekplatserna, just för att de ofta är de mest välbesökta eller kan
bli med tanke på placeringen. Målet är att kommunens
samtliga lekplatser skall ha rustats upp till och med år
2018.

Eftersom de ekonomiska resurserna utgör en begränsande faktor och förändringarna måste göras successivt
över ett antal år, är det viktigt att ha en plan för prioriteringen. Först och främst ska upprustning ske för de
befintliga lekplatser som dels är i stort behov av detta
samt de där önskemålet finns av en mer utvecklad lekplats (temalekplats eller områdeslekplats).
På följande sidor visas ett förslag till grov prioriteringsordning. Siffror 1-5 som anges inom parantes anger
prioriteringsordning. Hög siffra betyder hög prioritet.
För att läsa mer om varje lekplats i centralorten se dokumentet Inventering av lekplatser Mariestads kommun.
Prioriteringen i inventeringen har uppdaterats utifrån
fler kriterier och överenstämmer inte helt med den
som är gjord i detta dokument.

Hamnen.
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FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER
I CENTRALORTEN
Sifforna innan lekplatsernas namn är de samma som i
Inventering lekplatser Mariestads kommun, detta för att
enklare kunna läsa de bägge dokumenten ihop. Inom
parantes anges föreslagen prioriteringsordning. Hög
siffra betyder hög prioritet.

1. HAMNEN (5)
En populär lekplats, speciellt sommartid då det är
mycket folk i hamnen. Utökas till en temalekplats.
Brister i dagens utformning är att det saknas sittmöjligheter samt tillgång till skugga. Utvecklas den till en
temalekplats bör redskap för äldre barn tillkomma.

2. KARLSHOLME (5)
En bra och väl använd lekpark med stora gräsytor. Då
platsen är central kan denna med fördel utvecklas till
en temalekplats och fortsätta marknadsföra Mariestad.
Fler sittplatser och fler lekytor kan tillkomma.

6. GLIMMERVÄGEN (5)
Behov av upprustning samt ökat innehåll. Det närliggande nya bostadsområdet Sjölyckan kommer troligen
generera fler barn till lekplatsen.

21. LOCKERUD (5)
Rutschbanan är i stort behov av åtgärder. Till hösten
2017 måste den vara upprustad då den nya skolan
öppnar.

13. HORNSVÄGEN (4)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Lekplatsen
har vissa delvis borttagna lekredskap samt slitna bänkar
som står långt ifrån lekytorna.

18. SLÄNDSTIGEN (4)
Slås ihop med Timmervägen och lekredskap flyttas
därifrån om de är i bra skick. Sliten men använd lekplats.

12. SEGOLSGATAN (3)
Det finns flera nya lekredskap men dåligt skötta markytor samt slitna äldre lekredskap drar ner upplevelsen
av platsen.

16. FJÄLLRIPEVÄGEN (3)
Lekplats uppdelad i flera rum vilket skapar svårighet
att få överblick. Viss upprustning av lekredskap krävs.

19. LEVERSTADSVÄGEN (5)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Bra läge
men väldigt sliten lekplats med ensartat innehåll. Bra
sittmöjlighet saknas. Till hösten 2017 bör platsen
vara upprustad då det kan det tänkas att fler barn
använder platsen eftersom det öppnar en större skola i
närheten då.

17. TIMMERVÄGEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap samt ogräsåtgärder. Föreslås slås ihop med
Sländstigen då det är två näraliggande platser.

22. KVARTSVÄGEN (3)
20. ALHAGEN (5)
Åtgärder utförda hösten 2015. Ytterligare lekyta föreslås tillskapas 2017.

Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.
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24. SJÖHAGAPARKEN (3)

3. ANNEDALSGATAN (1)

Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

25. BÄCKELUNDSGATAN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

23. ÅSAGATAN (3)

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

7. SKIFTESVÄGEN (1)
Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

Linbanan bör ses över så den antingen uppfyller
säkerhetskrav eller tas bort. Omkringliggande växtlighet kan även med fördel ses över.

8. HAGABERGSVÄGEN (1)

26. LYCKANS VÄG (3)

9. FURUVÄGEN (1)

Finns ett visst behov av upprustning alternativt nedläggning.

5. STADSPARKEN (2)

Rustades upp 2016.

Rustades upp 2016.

10. SOLHEMSVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

Relativt ny temalekplats som är väl använd. Saknas
dock tillräckligt med sittmöjligheter för barn och vuxna samt att det vore önskvärt med en något högre tillgänglighetsanpassning.

14. KLÖVERVÄGEN (1)

11. HAGGÅRDSVÄGEN (2)

27. DOMHERREVÄGEN (1)

Nya sittplatser tillkom 2017.

Rustades upp 2016.

15. LYSMASKVÄGEN (2)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

#

4. MILSTENSPARKEN (1)

$
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Rustades upp 2016.

FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER
I KRANSORTERNA
29. MUNKSTRÖMSVÄGEN (5)
ULLERVAD
Omkringliggande ytor bör ses över, är dock svårt eftersom kommunen inte är markägare. Visst utbyte av
lekredskap.

Ullervad

28. GUSTAVSBERGSVÄGEN (1)

28.

ULLERVAD
Upprustades ht 15.

29.

30. NOTVÄGEN (3)
SJÖTORP
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Sjötorp
31.

31. RODDAREVÄGEN (1)
SJÖTORP
Utvidgades till en områdeslekplats 2016.

30.
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32. FURUVÄGEN (5)

Lyrestad

LYRESTAD
Delvis utbytta lekredskap.

33. KÄLLEBERGSVÄGEN (5)

32.

Hassle
33.

HASSLE
Omkringliggande buskage ses över samt visst utbyte
av lekredskap.

34. KVARNSTENSPARKEN (1)

Lugnås

LUGNÅS
Lekplatsen är relativ nyligen genomgången och
fungerar bra.

34.

35. KLOSTERÄNGEN (4)
ÖVRE LUGNÅS
Platsen måste ses över då rutschbanan är sned och
växtlighet sträcker sig långt in över gungorna. Marken
arrenderas och förslagsvis överlåter man lekplatsen till
närboende. Närliggande basketkorg tillhör ej kommunen.

'

(
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35.

Övre Lugnås
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