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En ny lekplats planeras i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårds-
vägen och ska fungera som en mötesplats för både barn och vuxna. Lekplatsen som är 
uppdelade i två ytor, den västra och den östra fogas varsamt in i den befintliga natur-
marken där fornminnet i mitten lämnas orört. De fem lindarna som står inom fornminnet 
bevaras. Temat för lekplatsen är ”natur möter trädgård” med lekutrustning i naturmaterial 
och föreställande motiv som till exempel humlor, blad och kryp. 

Den västra lekplatsen riktar sig främst till yngre barn i åldern 1–5 år och är uppdelade 
i tre mindre rumsligheter för rörelselek, rollek och naturlek. I rörelseleken finns gungor, 
rutschkana och ett klätterdjur och i rolleken lekhus, baksand och mindre trädjur. Natur-
leken består av stock och sten och uppmuntrar till fri lek.
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A-a Den västra lekplatsen

B-b Den östra lekplatsen
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Den östra lekplatsen för de lite äldre barnen, 6–10 år inrymmer en 
klätterställning och hängmattor som smälter in bland de befintliga 
trädstammarna. I anslutning till klätterlekplatsen finns gräsplatån som 
lämnas orörd men kompletteras med bänkbord och en mindre lek-
skulptur. Här kan barn och vuxna samlas för fika eller spontana lekar.  

Gränserna mot omgivande villatomter förtydligas med hjälp av buskar 
och buskträd av trädgårds- samt naturkaraktär. En byggd låg träkant 
ramar in lekplatserna i väster och öster och fungerar även som infor-
mell sittkant. 
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Referensbilderna visar exempel på vilken typ av utrustning som skulle kunna finnas på 
lekplatsen. De visar även på hur temat ”natur möter trädgård” används som motiv i leken. 
Genomgående material i parken är trä och milda färger kompletterat med rumsbildande 
växtlighet. Belysningen uppdateras utmed Sverkersvägen och Regnbågsvägen samt 
integreras i lekutrustningen. Några av de stor gamla Lindarna belyses för att förstärka 
kronan.
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