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Sammanfattning
Kumla växer och vi kan tydligt se att det saknas en strategisk planering för lekmiljöer på allmän parkmark. Studier visar att barn
och ungdomar påverkas positivt av att leka och att vara i utomhusmiljöer, därför bör lekplatserna vara inbjudande och uppmana till lek och möten.
Den strategiska lekplatsplanen syftar till att utifrån en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och lekvärde ge riktlinjer
för hur lekmiljöerna i kommunen kan utvecklas och förbättras. Planen utgår från ett helhetstänk kring lekplatsernas tillgänglighet och utformning samt ger vägledning vid nyanläggning,
Planen fastslår vidare hur lekplatserna långsiktigt ska utvecklas och planeras. I förslag till en handlingsplan för åren 2013-2020
framgår utifrån en med ombyggnad och möjligen nedläggning av befintliga lekmiljöer. Planen utgår från ett helhetstänk kring
lekplatsernas tillgänglighet och utformning och en vägledning för nyanläggning, . I planen fastslås även rutiner och ansvar för
besiktning och underhåll.
I Kumla har idag 35 kommunal lekplatser samt 4 lekparker som vägföreningarna i Sannahed, Åbytorp och Ekeby ansvarar för.
Inventeringen som genomförts under 2012 visar på en övervikt av små lokala lekplatser som i flera fall är slitna, farligt utformade och med litet lekvärde. För att råda bot på detta föreslår planen en satsning på åtta stadsdelslekplatser med olika tema
utifrån miljö och behov. Eftersom Kumla växer föreslår planen att alla befintliga lekplatser behålls men med varierande ambitioner. Lekplatsplanen nämner fyra mindre lekplatser som framöver möjligen efter ytterligare noggrann utredning kan
komma att läggas ned.

Förord
Kumla är ung, ung i flera bemärkelser. En kommun med stor inflyttning av unga familjer med barn från både Sverige och andra
länder. Alla behöver rötter och kunna känna delaktighet. Vad kan ge dem som redan bor i Kumla och de som flyttat hit en anknytning till orten? Kan leken bidra till möten och skapa en hemkänsla och band till den ort man växer upp i? Svaret kan var
och hämta i sin egen barndom. Journalisten Stefan Nilsson har beskrivit det som vi nog alla kan bekräfta nämligen ” Barndomens plats är orten som en gång var vårt världsallt”
Staden och dess utomhusmiljöer innehåller en väv av platser som alla var och en bidrar till att forma bilden av Kumla. Målet är
att denna väv skall ha sådant innehåll och sådan kvalitet att barn och ungdomar kan forma en positiv bild av sin barndom och
ungdom i Kumla. Lek, möten, utmaningar, upplevelser formar bilden av barndomens landskap. Anlagda lekplatser är knutpunkter, noder i en sådan väv.
Bra utemiljöer som gynnar lek bidrar till ett attraktivt Kumla! Och bidrar på så vis till att nå målen i Vision 2025.
Undersökningar visar att vuxnas förändrade livsmönster har även för barn inneburit mindre fysisk aktivitet, mindre utomhusvistelse och många schemalagda aktiviteter. Larmrapporter visar på ökad vikt, ökad stress och försämrad hälsa även för barn och
unga. Hur ska man bryta detta mönster. Forskning visar att leken fungerar avstressande och verkar positivt på hälsan, det egna
välbefinnandet och skapar glädje. Leken är också en viktig träning i social kompetens.
Det ligger en utmaning i att utforma lekmiljöer som kan locka fram den spontana leken för barnen och deras vuxna. Ett sätt är
att planera så att vi gynnar en lek fylld av lustfylld rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. Landets kommuner prövar
olika vägar att nå detta. Temalekplatser, äventyrslekplatser är några nya begrepp. Värdet av bemannad parklek och bygglek
diskuteras åter och kan få en renässans.

Lustfyllda möten
Parallellt med utarbetandet av en Lekplatsplan pågår planeringen av en större lekplats som ska fungera som en ”Stadslekplats”.
Den nya lekplatsen i Kumla ska vara Centrum i väven av olika lekmiljöer. Den ska ligga i Djupadalsparkens sydöstra del och utgöra en bro till den nya delen av Kumlas stadspark ”Sjöparken”. Här ska en plats för lek skapas som tilltalar både barn och
vuxna, långa och korta, stora och små!
Ny Stadslekplats i stadspark
Platsen för lek som gränsöverskridande, gränslös men också tidlös.
Målet är att upplevelse, utmaning, möte och rörelse ska skapas och tillsammans bildas lek.
Platsen ska också ha möjlighet att utvecklas över tiden av användarna!
Kumla kommun
Edit Ugrai
Kultur- och fritidschef
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Inledning
I Kumla kommun finns idag 35st kommunala lekplatser på allmän mark och 4 st som ägs och sköts av vägföreningar. Dessutom
finns 28 st lekplatser som ligger i anslutning till skolor, daghem och förskolor. De senare är oftast häg-na-de och inte tillgängliga
för alla. Lekplatser finns också inom bostadsområden som i huvudsak är avsedda för de boende.
De allmänna lekplatserna anläggs och sköts av parkavdelningen inom Kultur- och fritidsför-val-tningen. De som ligger vid skolor, daghem och förskolor sköts av parkavdelningen på upp-drag av kommunens fastighetskontor, Kommunfastigheter.
Behov finns av en plan för att utveckla och förbättra kommunens lekmiljöer.
En lekplatsplan har tagits fram för den del som rör de allmänna lekplatserna med syfte att utifrån en nulägesbeskrivning av
lekplatsernas kondition ge riktlinjer för hur lekmiljöerna kan utvecklas och förbättras.
Lekplatsplanen har tagits fram av parkavdelningen inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

Syfte
Planen syftar till att:


ge en samlad bild av de befintliga lekplatsernas kvalitet och fördelning i Kumla kommun.



ge riktlinjer till underlag för utveckling av befintliga lekplatser och planering av nya



vara ett underlag för de olika aktörer som har ansvar för barns och ungdomars lek och fritidsaktiviteter utomhus



ge information kring barns och ungdomars behov och möjligheter till lek, aktiviteter och möten i Kumla kommun.

Lekplatsplanen ska också redovisa


en Utvecklingsplan för de allmänna lekplatserna i kommunen med



prioritering och tidssättning för genomförande av de åtgärder som föreslås samt



tillhörande kostnadskalkyl



kostnader för framtida underhåll av lekplatsbeståndet redovisas i en separat underhållsplan

Mål
Utöver iordningställda lekplatser i parker, skolgårdar mm ingår naturområden, fritids- och idrottsanläggningar, bostadsområden, privat tomtmark i barns och ungdomars utemiljöer för lek och möten. Dessutom tillkommer alla de oplanerade platser
som är roliga och spännande.
Målet är att alla former av utemiljöer är barnvänliga och lustfyllda där upplevelser, utmaningar, möten och rörelser tillsammans formar barndomens inre och yttre landskap.
Målet med de allmänna lekplatserna är att erbjuda kommuninvånarna relativ närhet till attraktiva, säkra samt tillgängliga lekmiljöer med stort lekvärde och med skötselanpassad utformning.
Att erbjuda en central Stadslekplats som ett besöksmål för hela kommen

Avgränsning och metod
Denna plan behandlar de lekmiljöer som rör de allmänna lekplatserna.
De lekplatser som ligger i anslutning till skolor, daghem och förskolor omfattas inte av denna plan.
2005 genomfördes en inventering av de kommunala lekplatserna. Denna har utgjort grund för byte eller komplettering av
utrustningen på respektive lekplats. En skötsel- och underhållsplan togs också 2005.
Under 2012 genomfördes en förnyad inventering utifrån kriterierna, trafiksäkerhet, klimat- och miljö, storlek och utrustning,
tillgänglighet, sittplatser, kringaktiviteter, natur och en bedömning av ett samlat lekvärde.
Inventeringsresultaten finns sammanställda i tabellform i Bilaga 1.
Beskrivning av respektive lekplatser finns i Bilaga 2.
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Allmänt om lekplatser och barns lek
Tillgänglighet och Säkerhet på lekplatser
Den 4 december 2008 beslutade regeringen att Sverige skulle följa Barnkonventionens protokoll om rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar. Detta innebär att all offentlig miljö inklusive lekplatserna skulle vara tillgänglighetsanpassade till
2010. I studier vet man att barn med funktionsnedsättning, är lek intimt kopplat till rörelse. Barnen vill leka och röra sig så om
de inte kan gå kanske de kan krypa, åla, rulla, hasa dra sig fram mm, och detta förstärker de förmågor som finns kvar. Lekplatsens utformning bör också tillgodose barn med nedsatt orienteringsförmåga. Dessa barn har behov som behöver tas med vid
planering och anläggning av lekplatsen.
Roliga och spännande lekplatser spelar en mycket viktig roll i de flesta barns liv. Utformade på ett funktionellt och säkert sätt är
de ofta en källa till glädje och gemenskap både för barn och vuxna. Lekplatserna är öppna dygnet och året runt och vem som
helst har rätt at vistas på dem. Det är därför viktigt att säkerheten är god samtidigt som lekmiljön ska vara stimulerande och
utmanande för barnen. Den samlade kunskapen i Europa om barnsäkerhet på lekplatser finns samlad i en säkerhetsstandard.
Denna finns här som en svensk standard SS-EN 1176-1/11 och SS-EN 1177 och anger säkerhetskraven på lekredskap och stötdäm-pande underlag.

Olika åldersgruppers behov och krav på lekmiljöer
0-4 år
När barnen är i denna åldersgrupp vill de ofta leka parallellt med varandra, därför bör det finnas två lekredskap av liknande
funktion och utseende, ex vis två lekhus eller två fjäderdjur. Barn utvecklas fort under denna period och börjar lära känna sin
kropp och miljö runt omkring sig. För att föräldrarna ska ha god uppsikt över barnen bör det finnas bekväma sittplatser nära
leken. Området bör vara lättframkomligt och det bör även finnas solskydd i någon form.

4-7 år
Barnen i denna åldersgrupp är de som är mest aktiva för lek. I lekmiljön är det viktigt med varierande lek så att de tränar upp
sina muskler genom olika typer av lekattraktioner. Lekmiljön bör inte vara för liten utan gärna i närheten av skog och öppna
ytor.

7-12 år
Under denna period i livet är sociala lekar viktiga. Barnen leker gruppvis i olika rollekar, bygglekar, idrottslekar, teater mm. Mil
jön på lekplatsen bör vara utformad att kunna gömma sig eller smyga på varandra. Lekutrustning som främjar balans- och rörelseövningar är bra då kroppen fortfarande växer mycket. Hoppa och studsa är viktiga rörelser för barnen då tätheten i skelettet
byggs upp fram till 12 års ålder.

Ungdomar
Här används inte alltid lekplatserna för lek utan platsen blir ett ställe att ”hänga på” en mötesplats mellan olika åldrar. Man
umgås mer och sittmiljöer i grupp uppskattas. Enkla redskap för träning är populära, en mer medveten träning av kroppen uppskattas. De gillar redskap och material som utmanar och uppmuntrar till äventyr såsom parkour och skateboard.

Vuxna och Äldre
Sportutrustning utomhus för vuxna och äldre har blivit mer och mer vanligt. För att förbättra äldres styrka och balans finns idag
specialtillverkade friskvårdsbanor i olika former.
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Lekplatser i Kumla kommun 2012
I Kumla kommun finns 2950 barn i åldern 0-12 år. Dessa har tillgång till 39 lekplatser varav 35 kommunal och 4 som vägföreningar ansvarara
för. I snitt är 76 barn per lekplats. Men variationen är stor med upp till 114 barn per lekplats i Kumlabyområdet.

En inventering och dokumentation av lekplatsernas status ingår också i nulägesbeskrivningen.
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Antal lekplatser och barn i Kumlas stadsdelar 2011 (se karta bilaga 1)

Stadsdel

0-6 år

7-12 år

Totalt antal
barn

Antal lekplatser i stadsdelen

Mos

379

320

699

10

Antal barn per
lekplats i stadsdelen
70

Centrum

176

117

293

3

98

Fylsta

279

254

533

5

107

Kumlaby

379

305

684

6

114

Via

56

58

114

2

57

Hällabrottet

171

177

348

8

44

Åbytorp*

74

60

134

3

45

Sannahed*

22

25

47

1

47

Ekeby*

54

40

94

1

94

Totalt

1590

1356

2946

39

76

*Skötselansvaret ligger på områdets vägförening.

Karta över nyckelkodsområden
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Lekplatsernas status och förutsättningar
Stadsdelarna Mos och Hällabrottet har 10 respektive 8 lokala lekplatser som ligger relativt tätt. Flertalet är slitna med dåligt
lekvärde men i huvudsak så ligger lekplatserna på bra och utvecklingsbara platser. Vi föreslår att ambitionerna för lekplatserna
på Lönntorpsvägen i Hällabrottet samt i stadsdelen Mos: Frejgatan (Oppegård 3) och Solstigen inte behöver höjas men att det
platserna behövs för enklare lek för främst mindre barn.
Centrum, Fylsta och Kumlaby har minst antal lekplatser i förhållande till antal barn i Kumla. Här är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt behålla alla befintliga lekplatser för att säkerställa mötesplatser för barn och ungdomar i offentlig miljö.
Skogsbackens lekplats (”Pelles”) i Kumlaby har besvärliga dräneringsproblem, den är sliten och några av attraktioner är bortplockade efter besiktningsanmärkningar.
Enligt antagen Grönplan för Kumla bör de lokala lekplatserna ligga inom 200 m från bostaden. Detta är ett mål som är svårt att
nå med de resurser som finns idag men i Hällabrottet är förekomsten av lekplatser i många fall tätare än 200 m från bostaden.
Sju lekplatser intar en särställning när det gäller utformning och storlek och de upplevs att de har fungerat som en form av
stadsdelslek i området. Under utformningen av planen har kons-taterats att alla dessa parker ligger centralt inom stadsdelen
vilket säkerligen kan förklara att det har funnits en plan eller tanke sedan tidigare. Tre av dessa stadslekplatser är slitna och
utarmade och är i stort behov av upprustning och förnyelse, vilka är Östra lekplatsen i Hällabrottet, Viaskogens lekplats i Kumlaby och Bondgårdsgatans lekplats i Fylsta. Dessa tre lekmiljöer bedöms har ett berättigande genom ett bra läge, hög nyttjandegrad samt att ut-rymmet räcker till. Under 2012 har Engelbrekts lekplats rustats upp och är med hänsyn till lägent och storleken en lämplig lekpark för ytterligare utveckling. Genom nyexploatering tillkommer en ny större lekplats i Sörbyområdet
(Skogsgläntan) 2012 som bör betraktas som en stadsdelslekpark med tema naturlek som dessutom ligger strategiskt bra i områ
det.
Västra parkens, Björnbergets samt Smedstorps lekplats är lekmiljöer med goda exempel på bra stadsdelslek men de har alla
brister i varierande slag gällande storlek, utformning, besiktningsanmärkning och sliten utrustning.
Inventeringen visar att trafiksäkerheten är god i och runt Kumlas lekmiljöer. Dessutom finns det ofta gräsytor och skogslika miljöer i närheten av lekplatserna. Allt detta gör att flertalet lekplatser hamnar på betyget bra (dåligt, bra, mkt bra) när det gäller
klimat och miljö. Anmärkningsvärt är att lekplatserna i många fall ”är stöpta i en och samma form” med återkommande lekutrustning som ofta är slitna och signalerar dåligt underhåll. Flertalet av lekplatserna är från tidigt 80- tal med allmänt eftersatt
underhåll. Några lekplatser har kompletterats med lekutrustning andra har hjälpligt lagats upp för att klara nästa besiktning.
Årligen genomförs säkerhetsbesiktningar. Besiktningen hösten 2011 visade att den säkerhetsmässiga statusen är
varierande och många brister föreligger, de mest akuta är åtgärdande men en reinvestering behöver göras de närmsta åren för att
upprätthålla säkerhetsstandarden.
En mindre del av underhållet är målning, reparationer samt åtgärder av besiktningsanmärkningar. I den strategiska besiktningen framkom tydligt att underhållet är styvmoderligt behandlat. Denna brist är inte acceptabel men bör klaras av med bättre
planering och prioritering.
Som en sammanfattning av resultatet av inventeringen kan konstateras att huvuddelen av Kumlas lekplatser är lokala lekplatser
som i bästa fall hade det enklaste utbudet av lekutrustning såsom gungor, klätterlek med rutsch, gungdjur, sandlåda och sittplatser. Positivt är att ett flertal av lekmiljöerna ligger i eller i närheten av park och skog. Ett flertal av dessa är slitna och med
undermålig lekutrustning.
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Utvecklingsplan för lekplatserna i Kumla
Det har konstaterats att lekplatserna i Kumla är huvudsakligen lokala och ensartat utformade utan större variation.
En
Utvecklingsplan har tagits fram som för åren 2013-2020. Den bygger på en struktur – en väv med knutpunkter - i form av en
större lekplats per stadsdel som sedan kompletteras med lokala lekplatser runt om. Vidare ingår en stadslekplats som den centrala punkten i väven.

Av Utvecklingsplanen framgår


vilka nya lekplatser som planeras



vilka lekplatser som ska vara kvar i befintligt skick



vilka lekplatser som ska utvecklas och



vilka lekplatser som ev kan komma att slopas

Eftersom Kumla växer föreslår planen att alla befintliga lekplatser behålls men med varierande ambitioner. Av inventeringen
framgår dock att fyra mindre lekplatser inte uppfyller kraven utan kommer att bli föremål för ytterligare prövning och kan framöver möjligen komma att läggas ned.
Inom den närmaste tiden kommer dock arbetet att främst behöva inrikta sig på att ta ikapp det eftersatta underhållet.
Utvecklingsplanen innehåller också en plan för planerade åtgärder i form av en Upprustningsplan där åtgärderna för lekplatserna är tidsatta från 2013 till 2020. Likaså framgår en översiktlig kostandsuppskattning av åtgärderna.

Olika typer av lekplatser i Kumla
Lokal lekplats
En liten lekplats som fungerar som en lekplats främst för de mindre barnen och närmast boende men
skulle även kunna vara ett utflyktsmål för varierande lekupplevelse. Avståndet till en lokal lekplats bör ej
överstiga 200 meter enligt Kumla kommuns grönstrukturplan.

Stadsdelslekplats
En större lekplats som täcker ett större upptagningsområde än en lokal lekplats. Lekplatsen bör utformas
för barn i varierande åldrar och bör helt eller delvis vara tillgänglig och där det finns förutsättningar bör
den utformas mot något tema. Avståndet till stadsdelslekplatsen bör inte överstiga 800 m enligt Kumla
kommuns grönstrukturplan.

Stadslekplats
En central lekplats som fungerar som utflyktsmål för hela familjen och en viktig mötesplats i staden, ett
ställe som barn och vuxna gärna talar om och även fungerar som en turistattraktion.

Närlekplats
De allra minsta barnens behov av lek inom ett avstånd om 50 m från bostaden bedöms inte kunna erbjudas med allmänna lekplatser utan får klaras inom bostadsområdet eller på tomten.
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Utveckling av framtida lekmiljöer
Målet med de allmänna lekplatserna är att erbjuda kommuninvånarna relativ närhet till attraktiva, säkra samt tillgängliga lekmiljöer med stort lekvärde och med skötselanpassad utformning.
I planen har stadsdelslekplatser lyfts fram som centrala lekmiljöer både för barn, ungdomar och vuxna. Dessa ska ligga strategiskt och utgöra lättillgängliga mötesplatser i stadsdelen. Dessa miljöer kan även ses som ett utflyktsmål för hela Kumla eller en
lokal mötesplats för det närmsta kvarteret.
I och med att Kumla växer föreslås att i detta skede behålla samtliga lekplatser för framtida generationsväxlingar. Det kan konstateras att underhållsstandarden behöver höjas överlag. Fyra lekplatser har visat sig inte uppfylla uppställda kriterier. En utvärdering kommer att ske i ett senare skede.
De senaste åren har investeringsanslagen varit otillräckliga vilket har gjort att befintliga lekparker har utvecklats sämre och
långsamt utarmats. Flertalet av kommunens lekredskap är slitna och har i många fall ett akut behov att behöva bytas ut. Vid en
upprustning av en lekplats krävs ofta komplettering av ny sand eller också bör all sand bytas ut p.g.a. nedslag i besiktningen.
Lekmiljöerna har i några fall omöjlig utformning som behöver förändras, inte minst för att få ner skötselkostnaderna.
Långsiktighet kommer krävas vid val av lekutrustning. Därför kan det i många fall bli högre anläggningskostnader som ger en
lägre driftskostnad. Det finns ett klart samband mellan lekredskap med hög kvalitet (ofta hög kostnad) och mindre driftsåtgärder.
En bra lekmiljö innehåller inte bara lekutrustning utan även utformningen och miljön är viktiga för en attraktiv lek.
I
Kumla finns goda förutsättningar att lyckas med detta genom att många av lekplatserna ligger i anslutning eller i närheten av ett
grönområde. I Stadsdelslekplatserna lyfts fram och får en strategisk roll. Miljön runt dessa lekplatser har goda utvecklingsmöjlighete till att vara ett utflyktsmål för hela Kumla eller en lokal mötesplats för det närmaste kvarteret. De framtida stadsdelslekplatser har valts utifrån läge i stadsdelen, upptagningsområdet och avståndet till nästa lekplats. I Kumlas grönstrukturplan
föreslås att en stadsdelslekplats bör ligga 500 meter från bostaden (max 800 meter). I den föreslagna planen ligger flertalet av
stadsdelslekplatserna inom 700 meter.
Eftersom Kumla växer har vi valt att i detta skede behålla samtliga lekplatser för framtida generationsväxlingar, misstag har
gjorts i andra kommuner när det gäller nedläggning och vi vill noga överväga med boende och andra förvaltningar innan ett
sådant beslut tas. Vid en eventuell nedläggning av lekplatser kan man nog förutsätta att det blir en allmän standardhöjning på
de återstående lekplatserna. De lekplatser som i dagsläget hotas av en framtida nedläggning är följande: Oppegård 3
(Frejgatan), Solstigen, Lönntorpsvägen samt lekplatsen vid Skogsbacken. Orsakerna varför följande lekplatser möjligen bör läg
gas ner kan vara dräneringsproblem, få besökare (som i några fall kan förklaras med sliten anläggning med litet lekvärde) samt
konkurrerande lek i närheten med bättre förutsättningar.
Ett alternativ är att flytta lekplatsens läge något eller lösa dräneringsproblemen på Kumlabyfältet med omnejd. Att lägga ned
lekplatsen är inget alternativ eftersom det är få lekplatser i Kumlabyområdet i förhållande till antal barn.

Lekplatser i planeringsprocessen
Behovet av väl planerade utemiljöer för barn lek och ungdomars aktivitet bör beaktas i planeringsprocesser såväl vid översiktlig
som vid detaljplanering.
Vid planering och nyexploatering behöver en övergripande samordning ske när nya lekplatser planeras så att de ingår i den
struktur som kommer att byggas upp utifrån Lekplatsplanens långsiktiga utveckling av lekmiljöer i Kumla.
Förutsättningarna för spontana aktiviteter utomhus ska lyftas fram.
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Riktlinjer vid upprustning och utveckling
Kravet som finns att samtliga lekplatser ska vara tillgängliga är långt ifrån uppfyllt vilket bör prioriteras både i investering och
drift.
För en rättvis fördelning mellan stadsdelarna i Kumla föreslår planen att inledningsvis prioritera utveckling av stadsdelsleken för
att säkerställa allas lika rätt till lek oavsett var någonstans barnet bor. När stadsdelsleken är upprustad och tillgänglighetsanpassad föreslås en förnyad bedömning utifrån strategiskt perspektiv av de lokala lekplatserna.
För att säkerställa en likvärdig standard på alla kommunens stadsdelslekparker och lokala lekplatser bör följande riktlinjer användas vid planering, nyanläggning, renovering och nedläggning:













Utred noga behovet av lekmiljö.
Varierande lekutrustning.
Miljövänlig- ch slitstark lekutrustning.
Tillgängliganpassade lekmiljöer.
Hållbar, trygg, trivsam utformning som även underlättar skötsel- och underhåll.
Bra sittmöjligheter för både stora och små.
Växtmaterial som ger läskydd och skugga samt hållbar för lek.
Lekplatsen bör placeras så att barn i närområdet tryggt och säkert kan gå eller cykla till lekplatsen.
Omsorg om detaljerna.
Namnskylt på alla stadsdelslekplatser för att tydliggöra både namn och identitet
Ljussättning i form av ex vis rörelsestyrda solceller.
Tillföra konstnärlig utsmyckning.

Tillgänglighet till lekplatser
Kumla har idag endast två lekplatser som delvis anpassade för funktionshindrade varav en tredje är under uppbyggnad. Parkavdelningen har som mål att varje ny lekplats som byggs eller rustas upp helt eller delvis handikappanpassas. Några av våra befintliga lekplatser har i dag tekniska- och topografiska hinder för en total tillgänglighetsanpassning.
Följande ska beaktas vid planering och nyanläggning av tillgänglighetsanpassade lekplatser:






Varje stadsdelslekplats bör ha minst en, helst flera lekredskap som är anpassade för funktionshindrade.
Bra framkomlighet är viktigt på lekplatsen och man bör undvika kantstöd i möjligaste mån.
Använda beprövade och slitstarka lekutrustningar, barn och ungdomar med funktionsnedsättning leker högre upp i åldrarna.
Bänkar och lekbord bör designas för funktionshindrade samt hårdgöras runt om för lättillgänglighet.
Fallskyddsplattor eller liknande material bör ersätta sand där möjlighet finns.
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Utvecklingsplan för lekplatserna i Kumla
Planen föreslår att de 8 mest strategiskt placerade lekplatserna med störst upptagningsområde uppgraderas och officiellt
klassas som stadsdelslekplatser.

Stadsdel

Antal lokal lek

Antal stadslek

Mos

7

3

Centrum

3

0

Fylsta

3

2

Kumlaby

4

2

Via

2

0

Hällabrottet

7

1

Åbytorp

1

0

Sannahed

1

0

Ekeby

1

0

Summa:

31

8

Stadslekplats

1*

1

*Planerad
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Upprustningsplan 2013-2020
I samband med upprustning av lekplatserna justeras fel.

2013
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Fylsta

Södra Bondgårdsg.

Stadsdels lek

Ny lekutr/Anpassning

140 000

Hällabrottet

Östra lekplatsen

Stadsdels lek

Ny lekutrustning

100 000

Kumlaby

Skogsbackens lek

Lokal lek

Dränering

20 000

Mos

Oppegård 2 S. Mosv.

Lokal lek

Ny lekutrustning

20 000

Mos

Solstigens lekplats

Lokal lek

Ny lekutrustning

20 000

Summa:

300 000

2014
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Hällabrottet

Östra lekplatsen

Stadsdels lek

Ny lekutr./Anpassning

100 000

Kumlaby

Viaskogens lek

Stadsdels lek

Ny lekutrustning

100 000

Kumlaby

Wallenstråles lek

Lokal lek

Ny lekutrustning

100 000

Summa:

300 000

2015
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Kumlaby

Björnberget

Stadsdels lek

Ny lekutrustning

100 000

Fylsta

Västra parken

Stadsdels lek

Ny lekutrustning

140 000

Hällabrottet

Fasadvägen

Lokal lek

Ny lekutrustning

30 000

Hällabrottet

Västra lekplatsen

Lokal lek

Ny lekutrustning

30 000

Summa:

300 000

2016
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Via

Aspgatan

Lokal lek

Ny lek utrustning

80 000

Mos

Liljegatan

Lokal lek

Ny lek utrustning

50 000

Fylsta

Lommen

Lokal lek

Ny lek utrustning

50 000

Mos

Smedstorp

Stadsdels lek

Tillgänglighet

80 000

Hällabrottet

Romarbäcken

Lokal lek

Ny lek utrustning

40 000

Summa:

300 000
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2017
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Fylsta
Mos

Bondgårdsg Norra
Oppegård 3, Frejgatan

Lokal lek
Lokal lek

Ny lek utrustning
Ny lek utrustning

30 000
30 000

Kumlaby
Kumlaby
Hällabrottet
Kumlaby
Kumlaby
Summa:

Wallenstråles väg
Kostabyar 1, Svedjeg
Stenmursgatan
Karlslundsvägen
Skogsbackens lek

Lokal lek
Lokal lek
Lokal lek
Lokal lek
Lokal lek

Ny lek utrustning
Ny lek utrustning
Ny lek utrustning
Ny lek utrustning
Ny lek utrustning

120 000
30 000
30 000
30 000
30 000
300 000

Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Mos

Skogstorp

Lokal lek

Tillgänglighetsanpassning

75 000

Mos

Loviselund

Lokal lek

Tillgänglighetsanpassning

75 000

Kumlaby

Viaskogens lek

Stadsdels lek

Tillgänglighetsanpassning

100 000

Hällabrottet

Badbrottet

Lokal lek

Ny lek utrustning

50 000

2018

Summa:

300 000

2019
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kostnad

Via

Villagatan

Lokal lek

Ny lek utrustning

100 000

Fylsta

Västra parken

Stadsdels lek

Tillgänglighetsanpassning

50 000

Mos

Engelbrekts lek

Stadsdels lek

Tillgänglighetsanpassning

50 000

Centrum

Kumla sjöpark

Stadspark lek

Ny lekutrustning

100 000

Summa:

300 000

2020
Stadsdel

Plats

Lekplatstyp

Åtgärd

Kumlaby

Björnberget

Stadsdels lek

Tillgänglighetsanpassning

75 000

Mos

Gesällgatan

Lokal lek

Ny lek utrustning

75 000

Kumlaby

Karlslundsvägen

Lokal lek

Ny lek utrustning

75 000

Centrum

CA Jonsson

Lokal lek

Tillgänglighetsanpassning

75 000

Summa:

Kostnad

300 000
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Underhåll och skötsel
Sedan april 2005 finns en skötsel- och underhållsplan.
I skötselplanen beskrivs den löpande skötseln. Varannan vecka utförs en visuell tillsyn.
Säkerhetsbesiktning utförs en gång om året av utbildad §arbetsledare.
Den beräknade driftskostnaden är ca 10-15 000 kr per lekplats/år beroende på storlek och belägenhet. En stor del arbetet är
gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, harvning av sand- och grusytor, vår- och höststädning samt städning och tömning
av sopkärl.
En mindre del av underhållet är målning, reparationer samt åtgärder av besiktningsanmärkningar. Vid den senaste besiktningen framkom tydligt att underhållet är styvmoderligt behandlat. Denna brist är inte acceptabel men bör klaras av med bättre
planering och prioritering.

Sedan 2004 har alla kommunala lekplatser en skylt där lekplatsansvarig går att kontakta om något är trasigt eller farligt på platsen. Det är ett bra komplement till den planerade tillsynen.

Säkerhet
Årligen besiktas kommunens lekplatser av parkavdelningens arbetsledare. Besiktningarna är protokollförda och används för att
säkra lekplatserna för minimal risk för olyckor. Besiktningen ska ske enligt europastandarden på lekplatser enligt EN 1176 och
EN 1177. För att ytterligare höja säkerhetsnivån kan en årlig extern besiktning på delar av lekplatserna göras.
Tillsyn av lekplatserna ska utföras varannan vecka och vid dessa tillfällen ska mindre fel åtgärdas i så stor utsträckning som möjligt. Större och allvarliga fel ska rapporteras till samordnare eller arbetsledare för att sedan snabbt åtgärdas av utbildad personal.
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Bilaga 1

16

Bilaga 1

17

Bilaga 1

18

Bilaga 1

19

Bilaga 1

20

Bilaga 2

21

Bilaga 2

22

Bilaga 2

23

Bilaga 2

24

Bilaga 2

25

Bilaga 2

26

Bilaga 2

27

Bilaga 2

28

Bilaga 2

29

Bilaga 2

30

Till bilaga 2

Lekplatser i
Kumla och
Hällabrottet

31

Till bilaga 2

Lekplatser i
Ekeby, Sannahed
och Åbytorp.
Tillhörande vägföreningarna på
orten .
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Kontakta oss
Kultur och fritidsförvaltningen
Kumla kommun
T: 019-58 80 00
E: kultur.fritidsnamnd@kumla.se
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