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Platsinventering
Frågorna som har använts för att utvärdera de olika lekplatsernas kvalitet har i första hand besvarats ute på 
plats. Frågorna är framtagna för att täcka sådant som inte framkommer i de besiktningar och tillsyner som 
görs vid jämna mellanrum. Till stora delar bygger frågeformuläret på ett evidensbaserat verktyg framtaget 
av Movium (Jansson & Andersson, 2018). Med fördel återkommer tjänstepersoner på kommunen till deras 
verktyg för att få med sig de delar som inte ingår i frågeformuläret.

1. Lekplatsbeteckning
2. Adress
3. Storlek (antal barn) 1-5, 5-10, >10
4. Klassificering Närlekplats, 

Områdeslekplats, 
Utflyktslekplats. 
Kommentar.

5. Finns info-skylt? Ja, Nej. Kommentar.
6. Är lekmiljön strategiskt placerad? (går att nå via gc-väg, nära 
grönområden, bostäder, skola eller service)

Ja, Nej. Kommentar.

7. Har lekmiljön ett tema? Ja, Nej. Kommentar.
8. Upplevs lekmiljön som välskött? Ja, Nej. Kommentar.
9. Vilken är målgruppen? 0-6 år, 0-12 år, 0-18 

år. Kommentar.
10. Kan den tilltänkta målgruppen finna utmaning i lekmiljön? Ja, Nej. Kommentar.
11. Finns anpassning till många olika individer och behov? Ja, Nej. Kommentar.
12. Finns det ett urval av sittplatser? Ja, Nej. Kommentar.
13. Finns det någon plats där det går att söka skydd från vädret? Ja, Nej. Kommentar.
14. Finns papperskorg? Ja, Nej. Kommentar.
15. Är lekmiljön tillräckligt belyst? Ja, Nej. Kommentar.
16. Finns det möjlighet till både lek, möten och avkoppling? Ja, Nej. Kommentar.
17. Finns det oprogrammerade redskap eller ytor? Ja, Nej. Kommentar.
18. Tar bollplaner upp mindre yta i förhållande till andra lekelement? Ja, Nej. Kommentar.
19. Finns det olika rumsligheter? Ja, Nej. Kommentar.
20. Ger lekmiljön möjlighet till rörelsefylld lek och rörelse i många 
riktningar?

Ja, Nej. Kommentar.

21. Är topografin varierad? Ja, Nej. Kommentar.
22. Är lekredskapen integrerade i landskapet? Ja, Nej. Kommentar.
23. Gör vegetation att minst hälften av himlen skyms där barn vistas 
mest?

Ja, Nej. Kommentar.

24. Finns det lekbar vegetation? Ja, Nej. Kommentar.
25. Förändras lekmiljön med olika saker att göra under året? Ja, Nej. Kommentar.

26. Kan flera sinnen stimuleras i lekmiljön? Ja, Nej. Kommentar.
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27. Finns det löst material? Ja, Nej. Kommentar.
28. Finns ett flertal ekosystemtjänster representerade? Ja, Nej. Kommentar.
29. Är delar av lekplatsen byggd av återvunnet material och/eller är 
platsbyggd?

Ja, Nej. Kommentar.

30. Är användningen av gummiasfalt och konstgräs begränsad? Ja, Nej. Kommentar.
31. Finns det fler värden som inte framkommit? Ja, Nej. Kommentar.

Förklarande exempel från Eslöv kommuns lekplatser

Tillgänglighet

Figur A. Tillgängliga gångar och konstgräs gör att Hällan 
lekplats kan användas utav fler (11, 30).

Rumslighet

Figur B. Stockamöllan lekplats har rumsligheter som är 
en förutsättning för att både lek, möten och avkoppling 
ska kunna förekomma samtidigt på en plats (16,19).

Oprogrammerade ytor

Figur C. Hemmansvägen lekplats är en av många som 
ligger i en parkmiljö där det både finns oprogrammerade 
ytor och varierad topografi (17, 21).

Bollplaner

Figur D. Vid Badhusparken lekplats finns en basketplan 
som inte tar upp mer än halva ytan, vilket är bra ur ett 
genusperspektiv (18).
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Rörelsefylld lek

Figur E. Hinderbana vid Fridasro lekplats inbjuder till 
rörelse för både barn och vuxna (20).

Integration i landskapet

Figur F. Hinderbana vid Billinge lekplats, ett exempel 
på hur lekutrustning integreras i landskapet genom att 
utnyttja topografin (22).

Skydd från solen

Figur G. Norr lekplats. Där barn vistas mest täcks minst 
hälften av himlen av vegetation (23).

Lekbar vegetation

Figur H. Vid Äselunden lekplats finns flera ekar som det 
går bra att klättra i (24).
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Stimulera sinnen

Figur I. Vid Trollsjön lekplats går det att spela på 
instrument och utforska sina sinnen (26).

Löst material

Figur J. Vid Trollsjön lekplats finns löst material i form 
av stenar och pinnar (27). 

Ekosystemtjänster

Figur K. Exempel på flertal ekosytemtjänster finns vid 
Bäckdala lekplats med blommande växter som lockar 
pollinatörer och öppen dagvattenhantering (28).

Platsbyggd lekutrustning

Figur L. Lekutrustning vid Trollsjön lekplats är 
platsbyggd (29). 
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Bedömningskriterier
Alla lekplatserna har analyserats utifrån fyra olika 
kriterier för att lyfta både svagheter och styrkor med 
de olika lekmiljöerna. De frågor som har besvarats 
i inventeringen ligger till grund för bedömningen 
av kriterierna: målgrupp och storlek, strategisk 
placering, grundläggande kvalité, landskapsvärden. 
En utvecklingsplan som illustrerar priorteringen av 
lekplatserna finns i bilaga 1 på sidan 7.

Målgrupp och storlek
Under detta kriterium kommenteras om 
målgrupp, läge och storlek stämmer överens med 
vad som bör eftersträvas på platsen bland annat 
utifrån barnantal. Lekplatserna kategoriseras 
utifrån målgrupp, läge och storlek som antingen 
närlekplats, områdeslekplats eller utflyktslekplats. 

Strategisk placering
Varje lekplats placering kommenteras då det är 
viktigt att lekplatserna är placerade utifrån närhet 
till många bostäder, skola och andra målpunkter. 
Det ska vara lätt att genom gång- och cykelvägar 
ta sig till lekplatsen, helst ska barn kunna ta sig 
dit på egen hand. Om en ny lekplats ska anläggas 
eller större förändringar ska ske på en befintlig 
lekplats bör den strategiska placeringen noggrant 
beaktas då omlokaliseringar i många fall är svåra att 
genomföra.

Grundläggande kvalité
Den grundläggande kvalitén berör sådant som 
anses vara ett måste på alla kommunala lekplatser 
och behandlar sådant där det krävs generella 
åtgärder för kommunens lekplatser som helhet. 
Frågor som ingår i denna kategori är huruvida 
lekplatsen är anpassad till olika individer och behov 
och om lekplatsen upplevs som välskött.

Landskapsvärden
Under kategorin för landskapsvärden berörs 
många av de frågor som är avgörande för 
hur värdefull en lekplats är. Det handlar om 
sådant som rumsligheter, topografi, vegetation, 
ekosystemtjänster och stimulans av sinnen.



7

Sammanställd analys
Följande presenteras hur de olika lekplatserna har 
bedömts under de fyra bedömningskriterierna och 
motivering till hur snart lekplatsen bör upprustas.

E1 Stadsparken lekplats (Kyrkogatan, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
idag som en närlekplats, men bör utifrån antal barn 
i närheten utvecklas till en områdeslekplats.

Strategisk placering: Läget är strategiskt och 
då lekplatsen ligger i ett parkområde nära Eslövs 
centrum.

Grundläggande kvalité: Tillgängligheten är 
dålig. Lekutrustning och parkmöbler är till stora 
delar eftersatta i sitt underhåll.

Landskapsvärden: En styrka är de goda 
förutsättningarna för olika aktiviteter: lek, 
möten och avkoppling. I övrigt saknas många 
landskapsvärden som integration i landskapet, 
skuggförhållanden, flertal ekosystemtjänster och 
rumsligheter.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Lekplatsen har stora brister vilket tillsammans 

med att den ligger centralt och har många 
barn boende i närheten, gör att den snarast bör 
upprustas

E2 Trollsjön lekplats
(Trollsjögatan/Skogsvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek:  Lekplatsen är 
kommunens enda utflyktslekplats. Själva lekplatsen 
lockar inte barn upp till 18 år, men den omgivande 
parken kompenserar för det.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger bra i ett 
uppskattat parkområde med både förskola, skola 
och andra målpunkter i närheten.

Grundläggande kvalité: Tillgängligheten är 
föredömlig. Det finns flera sittplatser och lekplatsen 
är välskött.

Landskapsvärden: Lekplatsen har mycket 
höga landskapsvärden. Utrustning är integrerade 
i landskapet, tillgången på löst material är god 
och det finns möjlighet att utforska på olika vis. 
Ekosystemtjänster finns representerade i stora gamla 
träd och död ved.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har ett högt värde och är välbesökt, 

vilket medför ett högt slitage. I dagsläget är 
behovet av upprustning utöver de rutinmässiga 
inte nödvändigt
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E3 Hemmansvägen lekplats (Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger i ett 
parkområde med anslutande gångväg.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen 
uppfattas som välskött och det finns viss 
tillgänglighetsanpassning.

Landskapsvärden: Landskapsvärden som finns 
är rumsligheter, en kulle, oprogrammerade ytor och 
lekbar vegetation. Sämre är att lekredskapen inte 
är mer integrerade i landskapet samt att träd inte 
skuggar tillräckligt där barn vistas som mest.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har goda värden på alla 

bedömningskriterier
• Fler sittplatser är önskvärt
• Landskapsvärdena kan bli bättre

E4 Hällan lekplats (Kyrkstigsvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats. Bollplanen gör att äldre barn 
kan lockas till lekmiljön.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger i ett 
parkområde med anslutande gångväg.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen har en god 
tillgänglighet och är välskött. Några olika sittplatser 
finns.

Landskapsvärden: Lekplatsen har många 
bra landskapsvärden. De nyplanterade träden 
bör i framtiden ge tillräckligt med skugga. Fler 
ekosystemtjänster skulle kunna finnas i anslutning 
till lekplatsen.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Behovet av upprustning är i dagsläget litet 

utöver det rutinmässiga
• Upprustning av befintlig eller ny sittplats hade 

varit önskvärt
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E5 Äselunden lekplats (Äsevägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men med den omgivande miljön 
inräknad kan även äldre barn uppskatta lekmiljön.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger bra 
placerade i ett större parkområde.

Grundläggande kvalité: Det finns ett urval 
av sittplatser på lekplatsen. Tillgängligheten är 
bristande och lekutrustning är delvis sliten. I övrigt 
uppfattas lekplatsen som välskött.

Landskapsvärden: Bristfälligt är integration av 
lekutrustning i landskapet och skuggförhållanden 
där barn vistas mest. Det finns ett flertal 
ekosystemtjänster i anslutning till lekplatsen, 
exempelvis äng. De många bra klätterträden i 
parken är en stor tillgång.

Utvecklingsplan: SENARE
• Lekplatsen behöver bli mer tillgänglig och sliten 

lekutrustning behöver bytas ut
• Det finns goda förutsättningar för bättre 

landskapsvärden

E6 Badhusparken lekplats (Glasgränd, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en områdeslekplats och uppfyller alla kriterier 
för den kategoriseringen.

Strategisk placering: Läget är strategiskt och 
många barn bor inom 300 meter från lekplatsen. 
Lekplatsen finns nära Eslövs centrum med 
biblioteket precis intill.

Grundläggande kvalité: Tillgängligheten är 
god förutom vid småbarnslek. Lekplatsen upplevs 
som välskött samtidigt som lekutrustning och 
möbler är slitna.

Landskapsvärden: En styrka är de goda 
förutsättningarna för olika aktiviteter: lek, möten 
och avkoppling. Flera andra landskapsvärden finns. 
Sämre är variation i topografi, solutsatt där barn 
vistas mest och byggnadsmaterial.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Lekplatsen får mestadels en god bedömning, 

men lekplatsen börjar bli sliten vilket bör 
åtgärdas snarast för att lekplatsen ska få 
fortsätta vara en bra lekmiljö för barn i alla 
åldrar
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E7 Stallhagen lekplats (Vallarevägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen.

Strategisk placering: Många barn bor inom 
300 meter från lekplatsen som är lokaliserad i ett 
parkområde.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen är ny och 
välskött. Det finns ett urval av sittplatser och en viss 
tillgänglighet, men båda delar skulle kunna vara 
bättre.

Landskapsvärden: Mestadels får lekplatsen 
en god bedömning när det kommer till 
landskapsvärden. Ett flertal ekosystemtjänster, 
rumsligheter i parken, en ordentlig kulle, 
oprogrammerade ytor och lekredskap är sådant 
som bidrar till den bedömningen. Brister är att det 
är solutsatt där barn leker mest och att det växer 
många brännässlor i buskagen.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har goda värden inom alla 

kategorier och upprustning är inte prioriterat

E9 Solkullen lekplats (Pål Jens väg, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men saknar lekutrustning som 
kan tänkas locka barn upp till 12 års ålder.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger bra 
i ett parkområde med anslutande gångvägar. 
Omplacering inom Solkullen för att fler barn ska 
kunna nå lekplatsen inom 300 meter är inte möjlig.

Grundläggande kvalité: Både lekutrustning 
och parkmöbler upplevs som slitna. Tillgängligheten 
är begränsad.

Landskapsvärden: Lekplatsen har flera 
goda landskapsvärden, bland annat en slänt för 
dagvattenhantering, bra lekbuskage och löst 
material. Platser för paus, skugga och inslag som 
stimulerar sinnena skulle kunna göras bättre.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Lekplatsen får som helhet en dålig bedömning 

och mycket behöver förbättras
• Urval av sittplatser och tillgänglighet bör 

förbättras
• Fler landskapsvärden bör tillföras
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E10 Hästhoven lekplats (Norregatan, Eslöv) E11 Rönneberga lekplats 
(Sextorpsvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats då den kan locka barn upp till 
12 år tack vare friytor runt lekplatsen inklusive 
bollplan. 

Strategisk placering: Lekplatsen ligger lämpligt 
i en park och centralt placerad i ett villaområde. 
Omplacering är inte aktuellt.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött, har ett urval av sittplatser och en viss 
tillgänglighet finns.

Landskapsvärden: Flera värden finns som 
klätterträd, skugga där barn vistas mest och 
möjlighet till rörelsefylld lek. Rumsligheter, 
topografi och ekosystemtjänster är exempel på 
sådant som skulle kunna göras bättre.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har goda värden inom alla 

kategorier och upprustning är inte prioriterat

UNDER UTVECKLING

Målgrupp och storlek: Efter att lekplatsen har 
gjorts om kommer den uppfylla kriterierna för en 
områdeslekplats.

Strategisk placering: Lekplatsen är lämpligt 
placerad i ett större parkområde med anslutande 
gångvägar och många barn boende inom 300 
meter.

Någon sammanställd bedömning har inte gjorts 
då arbetet med att göra om lekplatsen redan är 
påbörjat. I dagsläget har lekplatsen ett lågt värde.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen står först på tur att göras om och 

därefter bör den få en god kvalité
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E12 Elvkullen lekplats (Vetegatan, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen saknar 
de kvalitéer som krävs för att räknas som en 
närlekplats.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger i ett 
parkområde med anslutande gångvägar.

Grundläggande kvalité: Skötseln upplevs som 
godtagbar trots behov av målning av parkmöbler 
och gamla fallskyddsplattor. Det finns endast en 
sittplats och tillgängligheten är acceptabel.

Landskapsvärden: Lekplatsen har 
många bristande landskapsvärden. Det finns 
oprogrammerade ytor som ger möjlighet till rörelse. 
Sådant som saknas är rumsligheter, höjdskillnader, 
skugga, flertal ekosystemtjänster och lekbar 
vegetation.

Utvecklingsplan: AVVECKLING
• Lekplatstätheten är högre här än i resten av 

kommunen vilket gör det att lekplatsen bör 
avvecklas efter att lekutrustningen blivit uttjänt

E13 Norr lekplats (Klippanvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats. Bollplaner finns i närheten och 
kan locka personer i alla åldrar.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger bra i en 
större parkmiljö med anslutande gångvägar.

Grundläggande kvalité: Skötseln bedöms som 
godtagbar även om en del utrustning är i behov 
av att bytas ut. Urval av sittplatser saknas och 
tillgängligheten är bristfällig.

Landskapsvärden: Lekplatsen har ett högt 
landskapsvärde. Integrationen i landskapet är god, 
det finns bra med lekbar vegetation, löst material 
och skugga.

Utvecklingsplan: SENARE
• Lekplatsen har ett högt landskapsvärde
• Tillgängligheten behöver förbättras
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E14 Fridasro lekplats 
(Marieholmsvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en områdeslekplats, den kan locka och utmana 
barn upp till 18 år.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger bra och 
en omplacering är inte aktuell.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen är 
otillgänglig för rörelsehindrade. Annars finns ett 
urval av sittplatser och lekplatsen upplevs som 
välskött.

Landskapsvärden: Lekplatsen har 
många landskapsvärden som rumsligheter, 
oprogrammerade lekredskap som är integrerade 
i landskapet. Fler ekosystemtjänster skulle kunna 
tillföras liksom att vegetation kan skötas för att öka 
lekbarheten. Bollplaner tar upp mer än halva ytan 
vilket är problematiskt utifrån ett genusperspektiv.

Utvecklingsplan: SENARE
• Lekplatsen bedöms som en god lekmiljö
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Pergolan är i behov av renovering

E15 Öster lekplats (Axgatan, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men bedöms sakna utmaning 
för barn upp till 12 år.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
förhållandevis bra och det är svårt att flytta den 
till ett bättre läge. Det saknas lekplatser öster om 
järnvägen.

Grundläggande kvalité: Möbler 
och lekutrustning är i behov av att målas. 
Tillgängligheten är bra, men rumsligheter kunde 
gjort den ännu bättre.

Landskapsvärden: Vissa landskapsvärden finns 
så som löst material, oprogrammerade ytor och 
lekredskap. Många värden saknas som topografi, 
integration i landskapet, skugga och rumsligheter.

Utvecklingsplan: SENARE
• Lekplatsen har en godtagbar status
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E17 Bäckdala lekplats 
(Skålpundsvägen, Eslöv)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats.

Strategisk placering: Lekplatsen är placerad i 
ett större grönområde med anslutande gångvägar. 
Lekplatsen ligger bra för barn både i Bäckdala och 
Västerdala.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött och har en god grundläggande kvalité 
när det kommer till tillgänglighet och urval av 
sittplatser.

Landskapsvärden: Många värden finns 
eller kommer att komma då träd och buskar blir 
större. I miljön finns flera ekosystemtjänster, som 
blommande växter och öppen dagvattenhantering. 
Väderskydd saknas vilket är mindre bra i det utsatta 
läget.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen får en god bedömning under alla 

kriterier
• Förbättring skulle kunna göras genom 

väderskydd och att sköta delar av gräset som 
äng

B1 Billinge lekplats (Getabjer)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen.

Strategisk placering: Lekplatsen har en central 
placering och ansluter till andra grönområden.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött. Det finns endast en sittmöbel om än 
med grill. Tillgängligheten vid lekutrustning är 
dålig.

Landskapsvärden: Bra med höjdskillnader som 
används i slinga av träkubbar. Ekosystemtjänster 
finns i bärbuskar och ängsbevuxen kulle. I dagsläget 
är det dåligt med skugga och rumsligheter, men det 
kan förbättras då träd och buskar blir större om 
några år.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har nyligen gjorts om och har god 

bedömning på alla kriterier
• Bättre tillgänglighet och fler sittplatser hade 

varit önskvärt
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F1 Flyinge lekplats 
(Gullregnsvägen/Äppelvägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men lekutrustningen är 
inte anpassad för barn upp till 12 år även om 
omgivningen delvis kompenserar för det. Lekplatsen 
bör göras om till en områdeslekplats.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger i ett 
centralt och skyddat läge och därmed är ingen 
omplacering aktuell.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen behöver 
ses över när det kommer till tillgänglighet och 
parkmöblerna behöver målas för att lekplatsen ska 
upplevas som välskött.

Landskapsvärden: Lekbar vegetation och en 
kulle är värdefullt för lekmiljön. Över tid bör dessa 
värden säkras och fler landskapsvärden tillföras.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Värdefulla landskapsvärden finns
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Lekutrustning bör locka barn upp till 18 år

G1 Gårdstånga lekplats (Byasvängen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men lekutrustningen är inte 
anpassad för barn upp till 12 år. Detta bör ses över i 
samband med att lekplatsen görs om.

Strategisk placering: Lekplatsen är dåligt 
placerad omgiven av vägar. Vid upprustning bör 
omplacering övervägas.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött även om mycket annat saknas så som 
tillgänglighet, urval av sittplatser och rumsligheter.

Landskapsvärden: När det kommer till 
landskapsvärden har Gårdstånga lekplats mycket 
lite att erbjuda.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Lekplatsen har fått en dålig bedömning under 

alla kriterier
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HA1 Harlösa Backe lekplats 
(Gulmårevägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men med omgärdande staket 
och typ av lekutrustning är det inte en miljö som 
passar för barn upp till 12 år.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt i en parkmiljö med flera anslutande 
gångvägar.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen går lätt 
att tolka som tillhörande Birkebo förskola och 
dialog med dem bör föras i en större upprustning. 
Tillgängligheten är dålig och lekutrustningen är 
sliten.

Landskapsvärden: Tillgången på vegetation 
och rumsligheter är god. Lekplatsen skulle få större 
värden om staketet inte fanns där som en barriär 
mellan lekutrustning och öppna ytor med kuperad 
terräng. 

Utvecklingsplan: SNARAST
• Dålig tillgänglighet
• Sliten utrustning endast för yngre barn
• Begränsande staket

HA2 Harlösa Park lekplats (Industrivägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men lekutrustningen är inte 
anpassad för barn upp till 12 år. Då lekutrustning 
kommer behöva bytas ut bör den också kunna locka 
lite äldre barn.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger lämpligt 
nära bibliotek och idrottsplats med anslutande 
gångvägar.

Grundläggande kvalité: Lekplatsens behöver 
ses över när det kommer till tillgänglighet och urval 
av sittplatser.

Landskapsvärden: Det är möjligt att klättra 
i fruktträden som finns i parken och stora träd 
ger skugga. Lekplatsen upplevs som grön, men 
rumsligheterna kunde ha varit bättre.

Utvecklingsplan: SENARE
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Lekutrustning bör locka barn upp till 12 år
• Lekplatsen har godtagbara landskapsvärden
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HU1 Hurva lekplats (Mantalsvägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt i ett större parkområdet omgärdat av 
villor. Många barn i Hurva har längre än 300 meter 
till lekplatsen, men någon bra lösning på det finns 
inte.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött och har ett urval av sittplatser.
Belysning saknas och tillgängligheten är bristfällig.

Landskapsvärden: Då lekplatsen ligger 
i en etablerad park har den många höga 
landskapsvärden. Sådant som kan förbättras 
är topografin, fler ekosystemtjänster och bättre 
byggnadsmaterial. 

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen får en förhållandevis hög bedömning 

på samtliga kriterier
• Då lekutrustning behöver bytas ut bör 

tillgängligheten samtidigt förbättras
• Skötselåtgärder kan göras för att gynna lek i 

vegetation

K1 Kungshult lekplats (Hasslerödsvägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men lekutrustningen är inte 
anpassad för barn upp till 12 år. I dagsläget går 
utmaning att finna i exempelvis klätterträd. Ny 
lekutrustning bör locka lite äldre barn.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger så bra 
som det går i Kungshult och omplacering är inte 
aktuell.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen behöver 
ses över för underhåll av möbler och bättre 
tillgänglighet. En av få lekplatser i kommunen där 
det finns en grillplats.

Landskapsvärden: Positivt är att det mellan 
träden finns spår efter kojbygge och i anslutning 
till lekplatsen finns en kulle. Större integration i 
landskapet med rumsligheter, träd som ger skugga 
och lekutrustning som utnyttjar höjdskillnaden hade 
varit önskvärt.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Slitna möbler och lekutrustning
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Dålig rumslighet och skugga
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L1 Rälsvägen lekplats (Löberöd)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och miljön kan tänkas locka 
barn upp till 12 år som också kan finna utmaning i 
de klätterträd som finns i buskagen.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt placerad med flera anslutande gångvägar 
och andra gröna områden i närheten.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött och har en okej tillgänglighet. Ett urval 
av sittplatser saknas.

Landskapsvärden: I anslutning till lekplatsen 
finns välanvända lekbuskage och möjlighet till 
oprogrammerad lek. Mindre bra är att det är 
dåligt med skugga, rumsligheter och topografi. 
Värden som årstidsvariation, sinnesstimulans och 
ekosystemtjänster kunde ha varit bättre.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Sittplatser kan förbättras
• Fler landskapsvärden kan tillföras

L2 Idrottplatsen lekplats 
(Idrottsgatan, Löberöd)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och kan tänkas locka barn upp 
till 12 år och en del äldre barn.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger nära 
målpunkter som skola och idrottsplats vilket gör det 
svårt att veta att det är en kommunal lekplats. Detta 
bör tydliggöras då lekplatsen görs om.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen är 
otillgänglig och upplevs ha ett bristande underhåll.

Landskapsvärden: Vissa värden som lekbar 
vegetation, rumsligheter och löst material finns 
på lekplatsen. Många landskapsvärden skulle 
kunna förbättras för att integrera lekutrustning i 
landskapet och få mer skugga.

Utvecklingsplan: SENARE
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Utrustning och möbler är slitna
• Ölycke lekplats är prioriterad före då den ligger 

mer centralt
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L3 Ölycke lekplats (Ölyckevägen, Löberöd) M1 Ringparken lekplats 

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och bör vid upprustning bli en 
områdeslekplats. 

Strategisk placering: Flera gångbanor ansluter 
till platsen och en förskola ligger intill lekplatsen.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen är 
otillgänglig och upplevs ha ett bristande underhåll.

Landskapsvärden: I anslutning till 
lekplatsen finns öppna ytor och en del vegetation 
som skapar rumsligheter. Lekredskap skulle 
med fördel integreras i landskapet. Värden 
som årstidsvariation, sinnesstimulans och 
ekosystemtjänster kunde ha varit bättre.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Bör göras om till en områdeslekplats
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Lekutrustning är sliten och flera redskap har 

plockats bort

(Köpmansgatan/Ringvägen, Marieholm)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen.

Strategisk placering: Lekplatsen är placerad 
bra i en parkmiljö med många barn boende inom 
300 meter.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött men det finns behov av att måla 
utrustning. Tillgängligheten och urval av sittplatser 
är dålig.

Landskapsvärden: Vissa landskapsvärden finns, 
däribland lekbar vegetation, löst material och ytor 
för oprogrammerad lek. Värden som saknas är 
integration i landskapet, rumsligheter och topografi.

Utvecklingsplan: SENARE
• Utvecklingen av Sundelius Park lekplats 

prioriteras för att bli en lekplats där även äldre 
barn kan lockas till lek

• Tillgängligheten bör göras bättre
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M2 Sundelius Park lekplats
(Storgatan/ Sundelius Park, Marieholm)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men bör göras om till en 
områdeslekplats som kan locka barn i alla åldrar.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger centralt 
och i en parkmiljö.

Grundläggande kvalité: Delvis används 
tillgängligt fallunderlag, men de är dåligt 
underhållna och tillgängliga gångar saknas. I övrigt 
finns ett urval av sittplatser och lekutrustningen har 
en okej status.

Landskapsvärden: Lekplatsen har flera 
bra landskapsvärden som rumsligheter, 
integration i landskapet och lekbar vegetation. 
Förbättringspotential finns i ekosystemtjänster, 
byggnadsmaterial och inslag av höjdskillnader.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Sundelius Park föreslås byggas om till en 

områdeslekplats då platsens förutsättningar är 
goda

M3 Puggeängen lekplats 
(Klaragatan, Mariteholm)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och uppfyller alla kriterier för 
den kategoriseringen även om lekplatsen är något 
liten.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
förhållandevis strategiskt placerad.

Grundläggande kvalité: Lekutrustning 
och parkmöbler är i behov av underhåll. 
Tillgängligheten är mycket dålig och urval av 
sittplatser saknas.

Landskapsvärden: Många landskapsvärden 
saknas. Det är dålig med rumsligheter, topografi 
och skugga. De omgivande buskagen är en tillgång 
som kan utvecklas mer.

Utvecklingsplan: SENARE
• Utvecklingen av Sundelius Park lekplats 

prioriteras före
• Lekplatsen är otillgänglig
• Möbler och utrustning är sliten
• Många landskapsvärden saknas



21

S1 Värlinge Backe lekplats (Gränsbovägen, 
Stehag)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men tack vare omgivande 
parkmiljö kan både fler och äldre barn tänkas vistas 
här.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt placerad i en parkmiljö med gångvägar.

Grundläggande kvalité: Det finns ett behov 
av att måla parkmöbler och lekutrustning. I övrigt 
har lekplatsen ett urval av sittmöjligheter och en viss 
tillgänglighet.

Landskapsvärden: På lekplatsen finns 
goda rumsligheter, kuperad terräng och 
buskage ger lekmöjligheter och löst material. 
Skuggförhållandena skulle kunna vara bättre 
och en skötselåtgärd i buskagen skulle kunna öka 
lekbarheten.

Utvecklingsplan: SENARE
• Lekplatsen kan locka blandade åldrar genom 

sitt läge
• En viss tillgänglighet finns, men kan förbättras
• Parkmöbler och lekutrustning bör ses över

S2 Havregatan lekplats (Stehag)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men utrustning och utformning 
begränsar attraktionsvärdet för äldre barn.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt placerad i område som håller på att 
byggas ut.

Grundläggande kvalité: Underhållet upplevs 
vara bristfälligt och lekplatsen är otillgänglig.

Landskapsvärden: Lekplatsen har fördel 
av att ligga i en parkmiljö med öppna ytor och 
kuperad terräng. Det finns även ett buskage där 
spår efter kojbygge är synligt. Själva lekplatsen 
har få landskapsvärden med allt i ett rum, dålig 
integration i landskapet och ett solutsatt läge.

Utvecklingsplan: SNARAST
• Tillgängligheten behöver förbättras
• Lekplatsen bör locka barn upp till 12 år
• Närområdet utvecklas och lekplatsen bör ha en 

god standard innan en ny lekplats kan byggas i 
Stehag

• Lekplatsen är i behov av fler landskapsvärden
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ST1 Stockamöllan lekplats (Fräsarevägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men saknar lekutrustning som 
lockar barn upp till 12 år.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt i en liten parkmiljö omgärdad av 
bostäder.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött och har ett urval av sittplatser i olika 
rumsligheter. Belysning och papperskorg saknas och 
lekplatsen är otillgänglig.

Landskapsvärden: Lekplatsen har bra 
landskapsvärden, som rumsligheter, äng, lekbar 
vegetation och skuggande träd. Mindre bra är 
miljön på att stimulera sinnen, variation i topografi 
och förändring under året.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har nyligen byggts om och 

barnunderlaget är för litet i tätorten för att 
motivera fler åtgärder

V1 Väggarp lekplats (Barnekows väg)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats och miljön kan tänkas locka 
barn upp till 12 år.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt placerad med tanke på att nästan alla 
barn i Väggarp har mindre än 300 meter till 
lekplatsen.

Grundläggande kvalité: Lekplatsen upplevs 
som välskött och har en god tillgänglighet. 
Parkmöbler är i behov av underhåll.

Landskapsvärden: Rumsligheter och 
skuggförhållanden är dåliga, medan andra 
värden finns så som oprogrammerade redskap 
och ytor samt lekbar vegetation. Värden 
som årstidsvariation, sinnesstimulans och 
ekosystemtjänster kunde ha varit bättre.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Parkmöbler är i behov av underhåll
• I övrigt har lekplatsen en godtagbar standard
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Ö1 Örtofta lekplats (Löddeåvägen)

Målgrupp och storlek: Lekplatsen klassificeras 
som en närlekplats, men med den hinderbana som 
finns i anslutning till lekplatsen så kan lekplatsen 
fungera som en mötesplats för personer i alla åldrar.

Strategisk placering: Lekplatsen ligger 
strategiskt placerad med närhet till naturmark och 
en bit från större bil- och järnväg.

Grundläggande kvalité: Det finns ett urval av 
sittplatser. Lekplatsen upplevs som välskött, men 
otillgänglig.

Landskapsvärden: Vissa värden finns, så som 
oprogrammerade redskap och ytor, rumsligheter 
och lekbar vegetation. Andra värden saknas som 
skugga och integration av kuperad terräng.

Utvecklingsplan: MINDRE BEHOV
• Lekplatsen har nyligen gjorts om
• Skugga och tillgänglighet hade med fördel 

kunnat förbättrats






