
1. I lekplatsens norra del placeras en större klätterkonstruktion som
huvudattraktion

2. Lekplatsens södra del föreslås innehålla mer småskalig 
lekutrustning för yngre barn

3. Slyområdet städas upp och utvecklas till naturlek- och
upptäcktsområde. Naturleken spiller ut i det angränsande
lekrummet med träd- och buskplanteringar

4. Gungor

5. Parkrummet ges en tydlig avgränsning mot Dalkarlsvägen, med 
träd glest placerade i ängsvegetation/högt gräs 

6. Dagvattendiket längs parkens östra sida föreslås utvecklas
till ett intressant inslag i parkmiljön. Om möjligt skapas ett litet 
vattendrag, men även torr- /svackdike utgör möjligheter 
att skapa lekfull miljö, variation i vegetationen, samt tydlig
avgränsning mot gatan

7. Picknickbord och bänkar

8. Grusplanen minskas till en multisportplan

9. Den frilagda ytan då grusplanen minskas kan användas till ytor 
för andra fysiska/sportaktiviteter

10. Nya gång- och cykelstråk

11. Cykelparkering vid parkens entréer

12. Koppling till södra skogspartiet förtydligas

13. Skogspartiet föreslås lämnas orört då skogen redan idag utgör 
en naturlig lekplats med gott om stigar, nivåskilnader, block 
och bergssluttningar
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ILLUSTRATIONSPLAN



Lek för större barn; klättra, rutscha, 
spring!

Upptäcktsfärd 
I skogen

Under lönnen;
Lek för yngre barn

Informellt bollspel / spontanidrott

Hänga med kompisar, bollspel; 
bordtennisbord, streetbasketplan, 
utegym

Stigen längs bäcken; koppling till 
skogen, lära sig om naturen för små 
barn

Socialt umgänge eller ligga och läsa 
på den centrala gräsytan

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Målet är att förbättra parkens rumsliga kvaliteter, och skapa 
utrymmen för social samvaro, samt ge (fortsatt) utrymme för 
aktiviteter som parkens friytor tillåter, så som bollspel och annan
spontanidrott, eller solbad och picknick.

Parken föreslås fortsatt vara uppdelad i tre sektioner; lek, centrala 
gräsytor och ytor för sportaktiviteter.

Lekplatsen upprustas och utvidgas för att fortsatt attrahera de allra
yngsta, men också erbjuda lek och utmaningar för åldersgruppen
6-12 år. Lekplatsen föreslås kompletteras med naturlek som nästlar 
sig in i vegetationsområdet väster om dagens lekplats.

Det centrala parkrummet förbättras genom att gångstråken
rationaliseras, vilket skapar större användbara ytor. Ny vegetation
i öster och omdanade slänter i väster omsluter det centrala 
parkrummet.

Sportytan blir kvar i söder, där skogsslänten ger skugga. Grusplanen
ersätts av en mindre multisportplan med konstgräs. Utrustning och 
ytor för varierade fysiska aktiviteter introduceras. En större plan yta
av klippt gräs utgör en utmärkt bollplan.

Belysningen i parken föreslås rustas upp. Gångvägarna förses
med stolpbelysning, armatur enligt Huddinge Kommuns standard.
Sportytan i söder samt lekplatsen i norr föreslås belysas med
mastbelysning



AKTIVITETER

Information kan göra även det 



Blommande träd

Parkens entréer markeras av större träd

Robusta planteringar i 
anslutning till lekplatsen, 
med växter som lyfter fram 
årstidernas växlingar

och/eller svackdike

Den föredetta grusytan blir en gradvis 
övergång från äng till skog

Ängsvegetation och informella 
grupper av träd och buskträd ger 
avskärmning mot Dalkarlsvägen

Skogsområdet röjs upp för att skapa 
möjligheter att röra sig genom 
vegetationen på spänger och stigar

Centralt parkrum med klippta 
gräsytor 

VEGETATION



VEGETATIONSKARAKTÄRER

säsonger

(Höger) 
Blommande träd



333

111111

44444444444444444444

555555555555555555

22

66666

6666666666666666666666666666666666666666

7777777777777777

888888888888888888888888888888888888888888

8888888888888888888888888888

8888888888888888888

999999999999999999999

1111111111111111111111111111111111111111

12

114111

151551515151151515151151511115151555155

16

16

13333333333

1313333333331333333333
17171717

1888

18

1010

1. Större klätteranläggning med rutch
2. Gungbräda
3. Kryptunna i trä
4. Gungor med kompisgunga
5. Dunge med drakägg
6. Spänger inpassade i vegetationen
7. Trädäck
8. Stenblock och lekfulla höjdskillnader i 

anslutning till naturleken
9. Sittkant i nivåskillnad mellan 

småbarnslek och lek för äldre barn
10. Repgunga
11. Sandlåda
12. Lekhus i trä
13. Lekdjur
14. Gungdjur
15. Lekslänt
16. Cykelparkering
17. Sittmöjligheter under blommande träd
18. Picknickbord och bänkar

ILLUSTRATIONSPLAN LEK

Lekplatsen är en central del av parken och är organiserad
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Plan 1:250 A3



Solskydd i trä

LEKUTRUSTNING


