Motion för anordnande av lekplats
Tovrida Udde Samfällighetsförening.
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Bakgrund
Frågan om en lekplats har stötts och blötts i olika former och engagemang under att antal år utan att
man fått något reellt förslag att besluta om. Vi tror nu att tiden är mogen och önskar lämna ett
förhoppningsvis konkret förslag som kan leda till beslut och verkställande inom snar framtid.
De senaste åren har allt fler sett fördelarna och livskvaliteten med ett liv i Tovrida och valt att bosätta
sig permanent i området. Detta har medfört att antalet barnfamiljer kraftigt ökat och behovet av
naturliga samlingsplatser och platser för lek för de allra minsta därmed också ökat. Det är ett stort
mervärde för vuxna med små barn att ha en trevlig plats att gå till för samvaro vuxna emellan och lek
för barnen såväl stora som små.
”Det finns idag en klippt gräsyta med fotbollsplan på den gemensamma Naturmarken som kan
användas av de boende i området. Det vore värdefullt om en lekplats kunde anordnas inom området
också. Klätterställningar och rutschkana är svårt att tillgodose på egna tomten. Dessutom utgör en
lekplats en viktig samlingsplats i området både för mindre barn och deras föräldrar, liksom för äldre
barn på kvällstid. Att gunga är viktigt för barns utveckling” (Källa: Detaljplan Tovrida udde)

Förslag
Lekplatsen är tänkt att rikta sig till såväl
de minsta och deras föräldrar som de lite
äldre barnen som kanske söker mer
utmaning och spänning.
Anläggningen skall göra minimalt ingrepp
i omgivningen för att bibehålla Tovridas
charm och känsla av frid. Dock krävs det
att direkt intilliggande underlag anpassas
för leken.
Kombinationsklätterställning Clover med rutschkana.

Vårt förslag utgörs av en
klätterställning
och
en
gungställning och därtill en
friliggande sandlåda.
Marktäckningen
runt
lekställning och gungor
utgörs av barktäckning och
verkar som stötdämpande
underlag då detta dessutom
smälter väl in i omgivningen.
Två parkbänkar erbjuder
avkopplande sittplatser.
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Placeringen
Valet av placering är betydande utifrån både tänkt nyttjande och för att göra minsta möjliga ingrepp i
miljö och atmosfär inom området.
Platsen måste passa den tänkta
installationen och vara tillgänglig för
alla. Vi anser att den bästa platsen för
lekplatsen är på området för det gamla
vattenverket.
Platsen är centralt belägen i området
och är ur anläggningssynpunkt mycket
lämplig med sin goda tillgänglighet och
terrängens beskaffenhet. Ytan som tas i
anspråk är ca 100 kvadratmeter.
Möjligen kan i samband med
anläggandet även arrangeras så det Platsen för det gamla vattenverket strax norr korsningen BasvägenBjörkvägen.
gamla pumphuset rivs och fylls igen och
på så vis slå två flugor i en smäll.

Kartvy över Tovrida Udde. Tänkt plats är markerat med brun fyrkant med röd ring.
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Genomförandeidé
En projektgrupp bör utses som driver projektet. Här är det bra om deltagarna har kunskap av olika
områden så som anläggning, projektledning, snickeri osv.
Det bör vara 3–4 personer i gruppen för att bördan inte
ska bli för stor. Lämpligen utses en person som
sammankallande/projektledare.
1. Gruppen lägger upp en plan för byggnationen
och genomförandet och undersöker samt söker
eventuella tillstånd (bygglov etc).
2. Material och detaljer beställs enligt av styrelsen
godkänd offert.
3. Iordningställande av platsen och montering av
lekplatsen påbörjas. Här är det bra om man kan
få hjälp av frivilliga för att arbetet ska gå lätt. Alla
är välkomna oavsett vad man kan bidra med.
4. Lekplatsen besiktas och nödvändiga protokoll för
framtida kontroller upprättas med stöd av
leverantören.
5. Invigning 😊

Kostnader
Vi räknar med att genom ideella krafter kunna hålla kostnaderna nere men vissa saker måste ändå
finansieras. Nedan priser är ungefärliga och baserade på efterforskningar som gjorts i samband med
framtagandet av motionen. Samtliga kostnader är inklusive moms.
Man har redan nu fått erbjudande om fri arbetskraft
och grävmaskin för entreprenad-arbetet, endast
kostnad för drivmedel och betong debiteras. Detta
uppskattat till ca 7 000kr
För att få ett fallsäkert och torrt underlag krävs
dränerande och stötdämpande material detta till en
kostnad om ca 20 000kr.
Lekställning, Gungställning med gungor och sandlåda
ca 85 500kr.
Besiktning för ibruktagande av lekplatsen ca 4 500kr.
Totalt beräknas kostnaden utgöra ca 117 000kr. Förslagsvis finansieras detta genom att nyttja pengar
ur den upprivna vägfonden.
Ett årligt underhåll i form av påfyllning barktäck och besiktning samt ersättning till lokal tillsyningsman
beräknas kosta ca 5 000kr.
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Ansvarsförhållande och regler
•

Begränsande av skaderisk Om den som ansvarar för lekplatsen – alltså samfälligheten i det
här fallet – bevisligen varit vårdslös kan det bli aktuellt med skadestånd. Ett skadestånd
drabbar i första hand samfällighetsföreningen, men i förlängningen kan det bli en eller flera
enskilda styrelseledamöter som får stå för kostnaden. Om inte säkerhetskraven är uppfyllda
kan det även bli aktuellt med ett föreläggande från kommunen att rätta till bristerna. För att
minimera risken för olyckor är det viktigt att se över lekplatsen med jämna mellanrum. Det är
styrelsens ansvar men det finns certifierade besiktningsmän för bland annat lekplatser.

•

Kontinuerliga besiktningar Föreningen låter utföra årlig besiktning vilken utförs av en extern
licensierad kontrollant. Förslagsvis upprättas även protokoll för kontroll med tätare intervall
lämpligen 1 gång per kvartal eller halvår beroende på nyttjandegrad av lekplatsen. Denna
kontroll kan göras av kompetent person i området som utses av styrelsen.
”Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176–7:2008 utföras av
"en kompetent person" och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för
besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.
Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga visuella
kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora
påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa
kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.” (Källa: boverket.se)

•

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 friytor för lek- och 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,
om det är möjligt med hänsyn till terrängen.

•

EN1177 och EN1176 är den europeiska standarden för lekredskap och föreslagna lekredskap
följer denna standard.

Förslag till underlag för beslut
•
•
•

Kan mötet acceptera förslaget om att anlägga en lekplats på föreslagen plats under 2017?
Kan mötet acceptera förslaget om att finansiera projektet enligt kostnadssammanställningen
med medel ur den upprivna vägfonden?
Mötet väljer 3–4 personer ingående i arbetsgruppen, dessa kan under egen ledning senare
konstituera sig.

Per Larsson

Sandra Nilsson

Nathalie Södergvist

Ängstigen 5

Ängstigen 5

Lövstigen 8
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