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Parken rustas upp
Drejarparken ska nu rustas upp enligt Huddinge 
kommuns lekplatsprogram och parkprogram med ny 
utformning och lekutrustning. Det nya förslaget föreslår 
en mer sammanhållen park som tar vara på platsens 
kvaliteter och potential. Projektet syftar även till att föra 
in fler aktiviteter och förbättra lekvänligheten.  

Förslaget - Drejskivan i spinn 
Förslaget tar besökaren på en upptäcktsfärd i parken. 
En lekfull slinga väver samman parkens olika lekmiljöer 
och låter besökaren följsamt snurra sig genom de olika 
rummen, likt drejskivan. 
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Multisportplan för flexibel aktivitet.Lekfull linjemålning på asfaltsyta.Kojor att upptäcka utmed skogslingan. Skoggslinga leder till upptäcksfärd. Pilkoja att leka i. 
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Naturleken
Parkens ytterkanter präglas av mötet med naturen 
och får en vildare karaktär. Här erbjuds naturlek längs 
en slingrande skogsstig där barnen kan upptäcka de 
hemliga rummen och leka i kojor eller fritt i naturen. 

Aktivitetsytan
Den stora aktivitetsytan utgör det stora rummet med 
hårdgjorda ytor där barnen tillåts ta plats och utveckla 
motoriken. På den stora aktivitetsytan föreslås bland 
annat en multisportyta, basket och kullar på asfalt som 
tillåter fri och fartfylld lek. Här föreslås även sittmöbler 
att samlas och umgås kring. Hela aktivitetsytan omsluts 
av planteringar och befintlig vegetation med inslag av 
belysning. 
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gångväg

Huvudentrén
Vid huvudentrén välkomnas besökare av en talldunge 
och under den mörka tiden på dygnet skulle entrén 
exempelvis kunna utsmyckas med en ljussatt skulptur 
och bergsvägg. På platsen kan hammockar, grill och 
picknickbord erbjuda olika sittmöjligheter. På så sätt 
blir huvudentrén en samlingsplats för parkens olika 
lekområden. 

Småbarnsleken
I anslutning till huvudentrén kommer lek för de yngsta 
barnen finnas. Småbarnsleken utformas som ett tryggt 
rum med parkkaraktär och ramas in av planteringar och 
blommande träd. Här föreslås lekutrustning som gungor, 
studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och 
i slänten anläggs en rutschkana och lekfulla trappsteg. 

Rutchkana. En ljusskulptur vid huvudentréen.Sandlåda med sittmodul och tillgänglig trall. Nya träd tillför lövskugga och blomning.
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