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Teckenförklaring

Symbolerna är ett stöd för att snabbt ge en överblick av vad som finns tillgängligt på lekplatserna. 
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Inledning

Upptäck Huddinges fantastiska lekplatser. Med hjälp av den här 
guiden kan du enkelt se var det finns plats för lek och umgänge 
i närheten av där du eller din kompis bor. Bland årets nyheter 
finns den roliga trafikleken för små cyklister på Nytorps mosse 
och pumptracks i Kräpplaparken i Stuvsta. Äntligen finns också 
en lekplats i Glömsta – uppkallad efter Ärengunn som omnämns 
på runstenen i närheten.

Sedan snart tio år arbetar Huddinge 
med ett mycket ambitiöst program 
för att det ska finnas roliga lekplatser 
med ett varierat innehåll runt om 
i hela kommunen. Fram till i dag har 
ungefär trettio lekplatser anlagts eller 
rustats upp och arbetet rullar vidare. 
Varje del av Huddinge ska ha en stor 
lekplats som är värd en omväg och 
utöver det ska det finnas lekplatser på 
promenadavstånd för de allra flesta. 

Det är förstås nummer ett att barn  
får goda möjligheter till lek i roliga 
miljöer, men en annan viktig poäng 
med inbjudande offentliga miljöer är 
att de blir mötesplatser för till exempel 
föräldrar och mor- och farföräldrar 
som följer med barnen. Vi behöver 
många sådana ickekommersiella och 
lättillgängliga mötesplatser för att vi 
ska ha ett samhälle med samman- 
hållning och gemenskap.

Kom till någon av våra gemensamma 
lekplatser – lek och ha roligt!

Emil Högberg (S)
ordförande för kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott,  
Huddinge kommun
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Översiktskarta Huddinge kommun

Besök gärna våra lekplatser  
till fots eller med cykel.  
Om du har längre ifrån så finns 
information om kollektivtrafik och 
bilparkering angivet.

NORDVÄSTRA HUDDINGE
1. Solhagaparken
2. Vårby herrgårdspark
3. Vårbyparken
4. Palissadparken

SYDVÄSTRA HUDDINGE
5. Visättra naturlekplats
6. Kästadalsparken
7. Flemingsbergsparken
8. Terapiparken
9. Vistabergs lekplats
10. Ärengunns park

MELLERSTA HUDDINGE
11. Mossparken
12. Vårdkasens lekplats
13. Fullerstaparken
14. Honungsparken
15. Mellanvägens lekplats
16. Myrparken
17. Rosendalsparken
18. Milstensparken
19. Drejarparken
20. Tranparken
21. Långsjöparken
22. Skeppsmyreparken
23. Kräpplaparken
24. Gladö lekplats
25. Strömkarlen
26. Solfagraparken
27. Rådsparken
28. Sjödalsparken
29. Ängsnäsparken
30. Solgårds lekplats

ÖSTRA HUDDINGE
31. Printzparken
32. Sjöängsparken
33. Nytorps mosse
34. Härbreparken
35. Lötparken
36. Sjötorpsparken
37. Stockparken
38. Plantslingan
39. Vallmyraparken
40. Drevviksvägens lekplats
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1. Solhagaparken
2. Vårby herrgårdspark
3. Vårbyparken
4. Palissadparken

Nordvästra 
Huddinge
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Solhagaparken
Klättra högst upp i klätter nätet, 
hoppa studsmatta, kryp genom 
tunnlar eller spela fotboll på 
konstgräsplanen. Solhagaparken 
omges av kullar och gräsmattor, 
här finns mycket att välja på för 
aktiva barn i alla åldrar.

Hitta hit
Varvsvägen 3

Busshållplats
Masmo

T-bana
Masmo
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Vårby  
herrgårdspark
Ta en tur i vikingaskeppet, klättra 
högt i det rejäla klätternätet och 
passa på att läsa mer om områdets 
spännande historia på de många 
informationstavlorna. Det här är 
en spännande lekplats med många 
aktiviteter för barn i olika åldrar. 
Lekparken ligger i Vårby herrgårds-
park som är en del av den gamla 
gårdsmiljön kring Vårby gård med 
anor från 1600-talet. Parken ligger 
naturskönt belägen utmed Vårby-
fjärdens vatten med stora härliga 
grönytor och badmöjligheter. 
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Hitta hit
Vårby allé 66.

Busshållplats
Vårby Brygga

T-bana
Vårby Gård
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Vårbyparken
Gräv i Saharaöknens sand, koppla av i  
hängmattan i djungeln eller ta en tur till 
världsmetropolen New York. I Vårbyparken  
är resan målet. Med fantasifulla djurskulp-
turer, rutschkanor, klätterställningar, studs-
mattor och mycket annat finns aktiviteter för 
barn i alla åldrar. Intill parken finns även en 
idrottsplats med fotbollsplan samt skatepark 
och dansbana.
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Hitta hit
Lammholmsbacken 191A

Busshållplats
Vårby Gård

T-bana
Vårby Gård
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Palissadparken
Lek på flera olika nivåer, spring mellan 
bambu skogens träd eller slå dig ner för  

att titta på en fotbollsmatch.  
Uppe på berget gömmer sig  
räven och hans djurvänner.  
Kan du hitta dem?
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Hitta hit
Hövdingevägen 13

Busshållplats
Fornminnesvägen
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5. Visättra naturlekplats
6. Kästadalsparken
7. Flemingsbergsparken
8. Terapiparken
9. Vistabergs lekplats
10. Ärengunns park

Sydvästra 
Huddinge
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Visättra  
naturlekplats
Lek bland stockar och stenar, 
tallar och grenar i denna natur-
nära lekplats som passar både 
små och lite större barn. För att 
smälta in i omgivningens vackra 
natur med ängar och skog är lek-
redskapen främst gjorda i trä.  
Lekplatsen har ett upphöjt trädäck 
med en tillgänglighetsramp.

Hitta hit
Småbrukets backe 27

Busshållplats
Visättra ängar
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Kästadalsparken
Kliv in genom den magiska porten 
till den förtrollade skogen och 
häxans hus. I Kästadalsparkens 
sagovärld bor jätten Hagrid och 

allting är några storlekar större 
än vanligt. Här kan du ta en tur 
på den flygande trasmattan, 
balansera på en penna,  
ta dig genom hinderbanan 
av tändstickor eller krypa 
in i Hagrids mössa. Intill 
lekplatsen finns även en stor 

skog att fortsätta äventyret i. 
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Hitta hit
Spiselvägen 2

Busshållplats
Trågstigen
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Flemingsbergsparken
Välkommen till en plats för hela familjen! 
I Flemingsbergsparken kan du spela boll, 
strosa runt på skogsstigar, uppträda på scenen 
eller svalka dig i vattenleken. Lekplatsen 
passar för barn i olika åldrar och har 
studsmatta, rutschkana, klätterställning 
och mycket mer. Vill du ta en paus finns 
picknickgläntan med flera grillplatser. 
Vintertid finns även en rolig 
pulkabacke.
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Hitta hit
Ortopedvägen 3

Busshållplats
Flemingsbergs station

Pendeltåg
Flemingsbergs station
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Terapiparken
I skyddat läge bland gröna kullar och 
lummig grönska ligger denna lekplats 
som passar mindre barn.

Hitta hit
Terapivägen 20

Busshållplats
Flemingsbergs station

Pendeltåg
Flemingsbergs station

22



9

Vistabergs lekplats
Delvis tillgänglighetsanpassad lekplats 
som passar både stora och små barn. En 

inhägnad del finns för de allra yngsta. Du 
kan också spela en match på basket-

planen eller leka i det lummiga 
skogspartiet precis intill.

Hitta hit
Gösta Lindells väg 47

Busshållplats
Vistabergs allé
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Ärengunns park
I ett lugnt villaområde, intill lummig 
naturmark och ett spännande 
fornminne, ligger denna lekplats 
i Glömsta.

Här kan yngre barn bekanta sig 
med den vänliga humlan, åka 
rutschkana, leka i sandådan och 
gunga. På andra sidan kullen  
finns en klätterställning för de  
lite äldre barnen. På gräsytan kan 
barn och vuxna samlas för en 
picknick eller spontana lekar.
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Hitta hit
Regnbågsvägen 6

Busshållplats
Gustav Adolfsvägen
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11.   Mossparken
12. Vårdkasens lekplats
13. Fullerstaparken
14. Honungsparken
15. Mellanvägens lekplats
16. Myrparken
17. Rosendalsparken
18. Milstensparken
19. Drejarparken
20. Tranparken
21. Långsjöparken
22. Skeppsmyreparken
23. Kräpplaparken
24. Gladö lekplats
25. Strömkarlen
26. Solfagraparken
27. Rådsparken
28. Sjödalsparken
29. Ängsnäsparken
30. Solgårds lekplats

Mellersta 
Huddinge
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Mossparken
En lekplats för både små och stora 
barn. Här är ostört från trafik och 

precis intill finns en lekvänlig skog 
att upptäcka. Det finns också en 

större gräsyta med fotbollsmål 
perfekt för barn med spring 

i benen!

Hitta hit
Britas gränd 5

Busshållplats
Mossvägen
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Vårdkasens  
lekplats
I villaområdet Vårdkasen ligger denna lilla 
lekplats som passar bäst för yngre barn. 
Omgivningen är lummig med träd och 
buskar utmärkta för kojbygge. 

Hitta hit
Castorvägen 12

Busshållplats
Annerstavägen
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Fullerstaparken
I Fullerstaparkens historiska omgivning 
ligger denna lekplats med sjörövartema. 

Lekutbudet passar bäst för yngre barn. 
Passa på att ta en fikapaus på kaféet 

i anrika Fullersta gård där du ockå 
kan ta del av konstutställningar 

och andra kulturaktiviteter.

Hitta hit
Bersåstigen 3

Busshållplats
Mossvägen

Pendeltåg
Huddinge station
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Honungsparken
Hälsa på trädjuren, ta en tur i traktorn 
eller upptäck nya vackra blommor 
i bäcken. På denna stora lekplats 
med bondgårdstema är det mesta 
gjort i trä. Här finns en större 
gräsyta att springa och leka på, 
en härlig kompisgunga att gunga 
med kompisarna i och flera roliga 
klätterställningar för mindre barn. 
Passa på att ta med picknick, här 
finns gott om sittplatser och bord!
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Hitta hit
Vistavägen 26

Busshållplats
Vistavägen
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Mellanvägens 
lekplats
En stig från Mellanvägen leder dig in 
till en hemlig lekplats, undangömd 
från bilvägen. Lekplatsen är om- 
gärdad av träd och buskar. Här finns 
gungor och gungdjur, rutschkana 
och en stor klätterställning. Passar 
både mindre och större barn. 

Hitta hit
Mellanvägen 36A 

Busshållplats
Mellanvägen
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Myrparken
På den här lekplatsen myllrar det  

av myror! Det är nämligen temat för 
lekplatsen. Här kan du bland annat 
klättra upp i en stor myrstack eller 
gunga på en snäll myra. Här finns 

också en sandlåda och lekhus för de 
mindre barnen och en multisport-

plan i konstgräs för de större.  
Intill ligger ett litet skogsparti  

som bjuder in till lek bland  
stock och sten.

Hitta hit

Busshållplats 
Västergårdsvägen

Myrängsvägen 67
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Rosendals- 
parken
Här kan du besöka Vättarnas 
hus och trädgårdsälvornas 
småbarnslek med sandlåda, 
liten rutschkana och gungor. 

Många olika lekhus och 
djurskulpturer lockar fantasin. 
Det finns även möjlighet till 
bollspel på konstgräsplan samt 
basket. En utegym i trä ligger 
längs gångstråket. 

Ute på gräsmattorna finns  
hängmattor, bänkbord och  
grillar. Inne i skogen bor trollen 
och andra spännande varelser, 
för att nå dem måste man ta sig 
fram längs den slingrande skogs-
stigen. Har man tur så kanske man 
hittar den gömda guldskatten  
och bergakungens sal.

Hitta hit

Busshållplats 
Rosendalsgården

Yrkesvägen 53A
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Milstensparken
I ett skogsparti mellan två radhus-
områden hittar du Milstensparken. 
Här är skogen en naturlig del av  
lekytan och det finns många roliga 
aktiviteter för barn i olika åldrar. 
Bland annat finns en multi-
sportyta för bollspel av 
olika slag.

Hitta hit

Busshållplats 
Kallkärrsvägen

Hällebergsvägen 2
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Drejarparken
Intill ett mysigt skogsparti som inbjuder till  
lek hittar du denna lugna och avskilda lekplats. 
Lekutbudet passar bäst för lite yngre barn. För 
äldre barn finns en fotbollsplan precis intill.

Hitta hit

Busshållplats 
Brovaktarvägen

Drejarvägen 3A
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Tranparken
Med vy över Långsjön kan du leka i 
en förhistorisk tid med dinosaurier! 
Borsta fram ett skelett ur sanden 
eller ta dig fram genom en hinder-
bana medan de vuxna tränar på 
utegymmet nedanför. Här finns 
något att göra för alla! Är det 
sommar kan du ta ett dopp från 
badplatsen med solbryggor som 
ligger precis intill. 
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Hitta hit
Tranvägen 14

Busshållplats 
Tranvägen
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Långsjöparken
Köp en korv i Loffes lekgrill , ta en tur  
i ångloket eller i cykelkarusellen med fantasi- 
fulla cyklar, eller hjälp till att bygga ett hus.  
Här kan vuxen som barn ta del av Huddinges  
historia på ett lekfullt sätt. På lekplatsen hyllas  
nybyggarna och entreprenörerna som format 
Stuvsta, Snättringe och Huddinge. I anslutning till 
de olika lekinslagen finns skyltar med intressanta 
historier, händelser och fakta att ta del av. 
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Hitta hit

Busshållplats 
Snättringe

Stambanevägen 108
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Skeppsmyre- 
parken
Slåss mot pirater och fånga fiskar 
från det stora skeppsvraket eller  
ta en tur på flygande mattan.  
Här finns en rutchkana med pirr 
för de modigaste! Mitt bland 
Skeppsmyreparkens slingrande 
gångvägar och öppna gräsytor 
ligger denna äventyrliga lekplats 
som passar barn i olika åldrar.  
För bollsugna finns även basket- 
och fotbollsplan. Lek hur länge 
du vill, parkens toalett har  
öppet till läggdags.
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Hitta hit

Busshållplats 
Skeppsmyreparken

Norra parkvägen 1

Pendeltåg 
Stuvsta station
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Kräpplaparken
I närheten av Stuvsta centrum ligger  
spännande Kräpplaparken! Här finns lek  
för alla åldrar. Här kan du bygga sandslott,  
gunga eller klättra på flera olika roliga redskap.  
Lekskulpturer dyker upp på olika ställen och du  
kan ta dig fram på en balanslek genom grönskan. 
I mitten av parken ligger en konstgräsplan för  
olika typer av bollspel. Här finns även pingisbord  
och basketplan. För de riktigt modiga finns en  
pumptrackbana och två utmanande klätterblock.  
Fina gräsytor finns i parken för häng och picknick.

Hitta hit
Domherrestigen 1

Busshållplats 
Stuvsta station

Pendeltåg
Stuvsta station
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Gladö lekplats
Precis bredvid Nyboviksbadet  
hittar du denna bondgårds- 
inspirerade lekplats. Här kan du 
rida på ett gungfår, åka rutsch- 
kana nedför dragkärran eller  
handla i gårdsbutiken. För de lite 
större barnen finns en stor och 
utmanande klätterlek. Sommar- 
tid är planteringarna fulla av 
smultron! Intill finns även gräsyta 
med fotbollsmål.

Hitta hit

Busshållplats 
Gladö kvarn

Nyboviksvägen 23
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Strömkarlen
I ett villaområde nära Trehör-
ningen hittar du denna lekplats 
med roliga saker att göra för 
lite yngre barn. Är du sugen på 
en match ligger en fotbollsplan 
precis intill. 

Hitta hit
Långkärrsvägen 71

Busshållplats 
Långkärrsvägen
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Solfagra-
parken

Lek på lekplatsen eller 
utforska det lekvänliga 
skogsområdet intill. Lek
platsen ligger skyddat och 
har ett varierat lekutbud 
för barn i olika åldrar.

Hitta hit
Lännavägen 1 

Busshållplats 
Runvägen
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Rådsparken
Hjälp till att ta hand om parkens många djur, 
var med på åsneridning, trixa i skate poolen, 
spela på multisportplanen eller klättra i 
nätet. Här finns allt och lite till att göra  
för barn i olika åldrar. I parken finns 
också en grillplats och en stor  
gräsyta för picknick. 
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Hitta hit
Rådsvägen 17

Busshållplats 
Huddinge kyrka

Pendeltåg 
Huddinge station
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Sjödalsparken
Nära Huddinge centrum ligger den stora  
Sjödalsparken med sina öppna gräsytor perfekta  
för picknick och fri lek. Lekplatsen ligger avskilt  
under skuggande träd och passar mindre barn.  
Här kan du hälsa på ödlan och leka i de stora 
sandlådorna. Eller så gömmer du dig i kojorna och 
lekbuskagen. Här finns också möjlighet att gunga loss 
med många kompisar samtidigt då lekplatsen har  
hela nio stycken gungor av olika slag.

Hitta hit
Klockarvägen 2A

Busshållplats 
Klockarvägen nedre

Pendeltåg 
Huddinge station
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Ängsnäsparken
Klättra upp i masten och hissa seglet. 
Ängsnäsparkens stora klätterskepp och 
marina tema bjuder på äventyr för både 

små och stora barn. När du hoppat 
i land kan du leka på den stora 

ängen som ligger bredvid.

Hitta hit

Busshållplats 
Centralvägen

Silvergransvägen 1B
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Solgårds lekplats
Gömd i ett lugnt villaområde ligger 
Solgårds lekplats, eller Spindelpar-
ken som den också kallas. Lek-
platsen påminner om en inhägnad 
trädgård i Astrid Lindgrens sago-
värld. Klättra i fruktträden eller på 
den jättestora spindeln, swisha i 
väg i linbanan eller ta en paus och 
bara koppla av bland syrener och 
bärbuskar. 
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Hitta hit

Busshållplats 
Mariedalsvägen

Mariedalsvägen 48
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31.  Printzparken
32. Sjöängsparken
33. Nytorps mosse
34. Härbreparken
35. Lötparken
36. Sjötorpsparken
37. Stockparken
38. Plantslingan
39. Vallmyraparken
40. Drevviksvägens 

lekplats

TRÅNGSUND

LÄNNA

SKOGÅS

VIDJA-ÅGESTA

38

32

33

40

35

34

39

31

36

Trångsund

Skogås

 37

31.  Printzparken
32. Sjöängsparken
33. Nytorps mosse
34. Härbreparken
35. Lötparken
36. Sjötorpsparken
37. Stockparken
38. Plantslingan
39. Vallmyraparken
40. Drevviksvägens 
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31.  Printzparken
32. Sjöängsparken
33. Nytorps mosse
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38. Plantslingan
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40. Drevviksvägens 

lekplats

Östra  
Huddinge
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Printzparken
Klättra, studsa och snurra på den 

trivsamma lekplatsen med EK-
ologitema. Hälsa på ekorren eller bosätt 

dig i ett ekollon. Här finns även plats för 
stilla lek i sand och lekhus, samt sköna 

sittmöbler för alla.

Hitta hit
Printz väg 47

Busshållplats 
Stortorps  
äldrecentrum

Busshållplats 
Stortorps  
äldrecentrum

55



32

Sjöängsparken
I den här natursköna parken smälter lekplatsen 
in fint i naturen. Svinga i långgungan, balansera 
på den stora klätter ställningens stockar och 
testa snurrleken! När det är färdiglekt  
finns en badplats med beachvolley- 
boll plan precis intill. 
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Hitta hit

Busshållplats 
Odonbacken

Sjöängsvägen 15 
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Nytorps 
mosse
Nytorps mosse är en stor 
friluftspark där barn i alla åldrar  
kan hitta på något kul att göra. 
Medan storasyskonen trixar i  
skate- eller cykelrampen kan de yngre 
klättra, gunga eller leka i sandlådan. 
Här finns en cykellek om du vill lära dig 
cykla och träna på trafikregler – men se 
upp för krokodilen! Det finns också en 
liten pumptrack och klätterblock för de 
mer äventyrliga barnen. Nytorps mosse 
bjuder även på ett stort utegym och en 
hinderbana med två banor där man kan 
tävla mot varandra. Klara, färdiga, gå!
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Hitta hit

Busshållplats 
Loftvägen

Pendeltåg 
Skogås

Kvartettvägen 8
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Härbreparken
Välkommen till Huddinges eget 
Valleby! I Härbreparken är hela 
Vallebystaden från LasseMaja- 
böckerna uppbyggt i miniatyr med 
många fina detaljer. I staden finns 
bland annat korvkiosk, kafé, polis-
station, optiker, djuraffär, hotell 
och LasseMajas detektivbyrå. 
Utöver miniatyrhusen finns även 
klätternät, gungor, rutschkana, 
sandlåda och en fotbollsplan. 
Behöver du ta en paus är gräs-
ytan intill perfekt för picknick.



Hitta hit
Härbrevägen 2A

Busshållplats 
Studievägen

Pendeltåg 
Skogås
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Lötparken
Ett stenkast från Skogås centrum  
kliver du rakt in i safarivärlden. Här kan 
du hälsa på savannens djur, koppla 
av i en hängmatta eller svinga dig upp 
i klätter nätet. Lekplatsen har många 
lekredskap för barn i olika åldrar och 
även en multisportyta.

Hitta hit

Pendeltåg 
Skogås

Busshållplats 
Skogås centrum

Skogåstorget 14
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Sjötorpsparken
Sjötorpsparken är en aktivitets- 
park med temat matematik.  
Här finns många olika lek- 
möjligheter; gungor, sandlåda, 

spännande klätternät, 
balansflak, småbarnsrutsch, 

lek  hus, studsmatta och ett 
planetarium. Det finns  

också en multisport plan 
med olika bollmål och  

en basketkorg.

Hitta hit

Busshållplats 
Skogås centrum

Pendeltåg 
Skogås

Sjötorpsparken 1
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Stockparken
Stockparken ligger mellan två gator 
i ett lugnt villaområde och har ett 
lekutbud som passar bäst för yngre 
barn. På den stora gräsytan som 
omger lekplatsen finns dock gott om 
utrymme för lek och bollspel även 
för äldre barn. 

Hitta hit

Busshållplats 
Länna norra

Timmervägen 61
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Plantslingan
I området Plantslingan kan 
du leka bland regnbågens alla 
färger. Lekplatsen är full av 
spännande äventyrsstigar  
där du kan utmana din 
balans förmåga och stöta på 
överrask  ningar som snurrande 
speglar, labyrinter och roliga 
lek redskap.

Hitta hit

Busshållplats 
Länna norra

Plantslingan 4
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Vallmyraparken
Lek kurragömma i bambuskogen,  
ta ett varv i karusellen, gunga i  
hängmattan eller spela boll på  
gräsplanen. Vallmyraparken 
har både frodig växtlighet  
och roliga lekredskap.

Hitta hit
Vallmyravägen 11A

Busshållplats
Vallmyravägen
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Drevviksvägens 
lekplats

Lekplatsen ligger i ett lugnt villa område 
med stora öppna ytor runtom. Här finns 

rutschkanor för både större och mindre 
barn. En stor låda med sandleksaker 

att låna om du glömt att ta med 
egna. Här finns också en liten 

pulkabacke och en större 
öppen gräsyta med 

fotbollsmål.

Hitta hit

Busshållplats 
Vallmyravägen

Drevviksvägen 8D
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Huddinge kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Trafik och Landskapssektionen 
www.huddinge.se

Felanmälan görs via:  
www.huddinge.se

http://www.huddinge.se
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