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BAKGRUND
De kommunala lekplatserna är barnens sociala
arena där de rör på sig och träffar andra barn. Det
är där de kan interagera och inspirera både sig
själva och varandra. Lekplatserna är därför ytterst
viktiga miljöer för barnens utveckling. Även för
vuxna fyller lekplatserna en viktig funktion som
mötesplats.
För en kommun som vill växa och attrahera barnfamiljer fungerar lekplatserna även som ett skyltfönster där kommunen visar hur de satsar på och
värderar barn som invånare. Mot den bakgrunden
är det särskilt betydelsefullt att de kommunala
lekplatserna rustas upp till att hålla en god standard.

År 2006 utfördes en inventering av kommunens
lekplatser som visade att majoriteten av lekplatserna var i dåligt till mycket dåligt skick. 12 år
senare (2018) har några lekplatser avvecklats, men
i övrigt har få eller inga åtgärder vidtagits. Därför
är det nu nödvändigt med ett helhetsgrepp för att
öka standarden. I denna rapport inventeras 16 lekplatser i Bålsta tätort för att skapa en god överblick avseende skick, behov och möjligheter. På så
vis kan bättre lek- och aktivitetsmiljöer skapas där
behovet är som störst.

Många av de lekplatser som anlades under 1970-talet har haft eftersatt underhåll.
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INLEDNING

AVGRÄNSNING

INVENTERING 2006
2006 gjordes en inventering av lekplatserna i
Bålsta (Kommunala lekplatser i Håbo kommun
2006). I den framgår att många av kommunens
lekplatser är i stort eller mycket stort behov av
åtgärder.
2018 är läget oförändrat då upprustningen av
lekplatserna har uteblivit. Flera av lekplatserna
har istället plockats ner och avvecklats. Två nya
lekplatser tillkommit: Frösundavik och Buseum.

Lek- och aktivitetsplatsprogrammet har enligt
beställning avgränsats så att det enbart berör
Bålsta tätort med undantag av Gröna dalens
stadspark. Kransorterna (Slottsskogen, Söderskogen, Krägga och Stämsvik) har till största
delen enskilt huvudmannaskap och de har därför
inte tagits med i denna inventering. Håbo är en
kommun under tillväxt och den ovanligt unga
genomsnittsbefolkningen är till största del bosatt
i tätorten. Därmed säkerställer avgränsningen
att åtgärderna gör mest nytta för störst antal
människor. Avsikten är även att satsa på de lekoch aktivitetsmiljöer dit barn och unga själva kan
ta sig utan hjälp av en vuxen.

Buseum som ligger intill Lasse Åbergs museum är en besöksmålslekplats som tillkommit sedan inventeringen som
gjordes 2006

INLEDNING
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HÅBO KOMMUN

FRÄMJA LANDSBYGDEN

Håbo kommun ligger strategiskt placerad i mitten
av Mälardalen med närhet till både stora städer
som Stockholm, Uppsala och Västerås samt till
landsbygd. Huvudorten Bålsta består till största
del av småhus i en gles struktur. Håbo kommun
innefattar drygt 20 000 invånare varav en stor
andel är barnfamiljer. Genomsnittsåldern är låg
och ligger på 39,3 år.

Landsbygden är viktig för Håbos identitet och
dess värden ska tillvaratas genom att skapa
goda förutsättningar att bo i, verka på och
besöka landsbygden. En levande landsbygd förutsätter en god kollektivtrafik och väl utbyggd
infrastruktur. Håbo kommun ska ta vara på
och uppmuntra lokala initiativtagares vilja att
utveckla landsbygden. Hållbar samhällsutveckling
förutsätter ett samspel mellan stad och landsbygd.
I en växande region blir det allt viktigare att
bevara och utveckla landsbygdens resurser för att
bland annat säkerställa livsmedelsproduktionen på
sikt. Ny bebyggelse bör i första hand ske genom
komplettering av byar och bebyggelsegrupper.

ÖVERSIKTSPLAN
I en växande kommun som Håbo är det angeläget
att kontrollera var och hur utvecklingen av staden
sker. I den nya översiktsplanen (samrådshandling
2019) finns en utvecklingsstrategi för kommunen
med sex planeringsprinciper som ska utgöra
grunden för en hållbar utveckling av Håbo.

6 PLANERINGSPRINCIPER
•
•
•
•
•
•

FOKUSERA UTVECKLINGEN

Främja landsbygden
Fokusera utvecklingen
Skapa trädgårdsstad med
stationsnära läge
Tillvarata natur- och kulturmiljöer
Möjliggör möten
Stärka näringslivet

Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya
bostäder, transporter, arbetsplatser, skolor, omsorg,
idrottsanläggningar och annan service. Genom
att fokusera bebyggelseutvecklingen där service,
infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan
utbyggnaden ske resurseffektivt och hållbart.
Därför ska framtida bebyggelseutveckling
främst koncentreras till tätorterna – Bålsta,
Skokloster och Krägga/Stämsvik. .

INVERKAN PÅ LEK- OCH AKTIVITETSYTOR
Planeringsprinciperna ska löpa som en röd
tråd genom all utveckling i kommunen. Därmed
är de styrande även för hur kommunens lekoch aktivitetsytor ska utformas. Nedan följer
en beskrivning över hur var och en av de sex
principerna påverkar utvecklingen av lek- och
aktivitetsytorna.

6

Denna princip är inte direkt applicerbar då uppdragets avgränsning enbart innefattar Bålsta
tätort. Principen berör dock de större besöksmålen
som ska ges förutsättningar avseende tillgänglighet och kollektivtrafik/transport/angöring så att
boende på landsbygden kan ta del av platserna.

Genom att fokusera utvecklingen av Håbo till
redan befintliga platser, stråk, servicepunkter
och mötesplatser sker en målriktning där fler får
tillgång till platserna. Detta gäller även för lek- och
aktivitetsprogrammet som syftar till att förbättra
kommunens befintliga lekplatser i Bålsta tätort.

HÅBO KOMMUN

SKAPA TRÄDGÅRDSSTAD MED STATIONSNÄRA

TILLVARATA NATUR- OCH KULTURMILJÖER

LÄGE
Bålsta förtätas i stationsnära lägen för att dra
nytta av stationen och kommunens strategiska
läge i Mälardalen. Närmast stationen eftersträvas
ett koncentrerat och blandat utbud av service,
mötesplatser och bostäder. Samtidigt ska
Bålstas befintliga karaktär som trädgårdsstad
bibehållas. Bebyggelsen ska vara småskalig med
en variationsrik arkitektur och med inslag av
natur och grönska. God kollektivtrafik och ett
sammankopplat gång- och cykelvägnät bidrar till
hållbara trafiklösningar.

Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör
en resurs som ska tas tillvara och utvecklas.
Naturens samtliga funktioner ska beaktas
– rekreationsvärden, ekologiska värden och
ekosystemtjänster.

I en trädgårdsstad har de gemensamma
mötesplatserna stor betydelse och mindre
parker, torg och lekplatser är insprängda bland
bebyggelsen. En utveckling och upprusting av
Bålstas lek- och aktivitetsplatser i både centrala
och yttre områdena bidrar till att bevara och
förstärka den önskade trädgårdsstadskaraktären.
Utvecklingen av de två ungdomsplatserna bidrar
till den aktivitet och rörelse som eftersträvas i de
centrala delarna av Bålsta.

Områden med höga natur- och kulturmiljövärden
ska bevaras samtidigt som invånare och
besökare får tillgång till dem. Sammanhängande
grönstruktur och gröna stråk ska förstärkas vid
planering och byggande. Tätortsnära natur ska
särskilt värnas och utvecklas för många funktioner
och hög kvalitet. Mälaren ska vara tillgänglig för
rekreation och upplevelser, samtidigt som den
erbjuder möjlighet till attraktiva boendemiljöer där
det är lämpligt.
Genom att lyfta naturvärden kan även kunskapen
och nyttjandet av ekosystemtjänster breddas. Att
använda ekosystemtjänster i lek- och parkmiljö
gynnar den biologiska mångfalden, mikroklimat,
sociala strukturer, folkhälsa mm. Exempel på
sådana ekosystemtjänster kan bland annat vara

Håbo kommun har en stor tillgång på naturområden som med fördel ska tillvaratas och tillgängliggöras för fler
invånare

HÅBO KOMMUN
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dagvattenrening, stadsodling, bikupor, medveten
trädplantering, synlig dagvattenhantering mm.
Element och teman i lekplatserna kan med fördel
kopplas till natur, vattenmiljö eller kulturhistoria
(t ex knyta an till Skokloster eller den forntida
vattenvägen Dragrännan).
MÖJLIGGÖR MÖTEN
I Håbo kommun ska alla ges goda förutsättningar
för ett gott liv. Platser för möten prioriteras
och det offentliga rummet ska präglas av god
tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom
trygga miljöer och ett varierat bostadsutbud
skapas förutsättningar för människor att mötas.
Möten främjas också genom goda förutsättningar
för lokalt föreningsliv och plats för idrott, kultur
och spontanaktivitet. Kollektivtrafik samt
gång- och cykelvägar spelar en viktig roll för att
människor ska få tillgång till mötesplatser och för
att länka samman olika delar av kommunen.

Lek- och aktivitetsplatser utgör viktiga
mötesplatser för både unga och vuxna. Attraktiva
miljöer ur ett lek- och aktivitetsperspektiv ställer
höga krav på gestaltning. Utformningen måste
vara flexibel och varierande för att ha möjligheten
att locka en bred målgrupp.
Håbo kommer inom några år ha en befolkningstopp av pensionärer och det är därmed extra
angeläget att locka och behålla unga och
barnfamiljer i kommunen. En oerhört viktigt del
i att öka kommunens attraktivitet är att satsa
stort på barn och ungdomars möjligheter samt
säkerställa att lek- och aktivitetsmiljöer håller en
hög kvalitet.

STÄRKA NÄRINGSLIVET
Denna princip berör inte direkt lek- och
aktivitetsplatser.

Lekplatser med hög standard skapar gemenskap bland barn och vuxna och gör kommunen attraktiv för en yngre
befolkning.
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HÅBO KOMMUN
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BETYDELSEN AV LEK OCH AKTIVITET
Genom lek och rörelse utvecklar barn sin motorik och lär sig att behärska kroppen. Det är under
barn- och ungdomsåren som kroppen utvecklas
såväl fysiskt som kognitivt och mentalt. Till den
fysiska utvecklingen räknas tillväxt och mognad av
organ (hjärta, ben och muskler). För unga i åldern
6-17 år har det påvisats samband mellan fysisk
aktivitet och t.ex. skeletthälsa, mental hälsa och
självkänsla. De barn som var fysiskt aktiva med
måttlig till hög intensitet minst tre gånger per
vecka kunde uppvisa förbättrade värden av just
mental hälsa och självkänsla samt lägre kroppsfett,
blodtryck och blodfetter.
Den fysiska aktiviteten kan utgöras av aktiv transport (gå/cykla), lek och utforskande av omgivning
på fritiden samt av idrott och motion. För att främja
fysisk och mental hälsa under uppväxtåren finns
följande rekommendationer:

vilka vanor vi skapar för dagens barn - det vill säga
morgondagens vuxna. Tidiga positiva upplevelser
av lek, motion och idrott har en stor betydelse för
individens benägenhet att vara fysiskt aktiv senare
i livet.
Det finns även en viktig social aspekt med fysisk
aktivitet för barn: den vanligaste anledningen till
att barn idrottar, leker och rör på sig handlar om att
det är kul och att man träffar sina vänner. Eftersom andelen barn och ungdomar som ägnar sig åt
idrott under sin fritid sjunker drastiskt, och eftersom
det finns en ökad polarisering mellan de barn som
har en stillasittande livsstil och de som motionerar
regelbundet är det än mer viktigt att kunna erbjuda
bra lekmiljöer nära hemmet.

För de allra minsta (0-5 år) ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas genom att erbjuda
intressanta, motoriskt utmanande, lustfyllda och
säkra lekmiljöer samt för åldern anpassad social
interaktion. För de äldre barnen (6-17 år) rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.
Att erbjuda möjlighet till rörelse är avgörande för

Frösundaviks lekplats inbjuder till lek och aktivitet.
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TILLGÄNGLIGHET
Vikten av lek- och mötesplatser nära barns bostad
och dagliga uppehållsplats kan inte nog betonas.
Genom att utforska och lära sig behärska närmiljön utvecklas barnens självtillit. För barn med funktionsnedsättningar kan det dessutom vara deras
enda chans till utomhusvistelse och spontana kontakter med sina grannar. Det medför också vuxenkontakt och stimulans för de föräldrar eller vårdare
som kanske måste finnas nära dessa barn.
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg
och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som
Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland
annat att barns miljöer och lekplatser ska vara
säkra och tillgängliga.
Enligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på
allmänna platser och andra anläggningar (BFS
2011:5 ALM 2) som gäller vid nyanläggning av
lekplatser, ska dessa kunna användas av barn och
föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, dock behöver inte samtliga lekredskap
vara tillgängliga.
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder
(BFS 2013:9 HIN 3) som bland annat gäller allmänna platser, innehåller krav på att tillgängligheten på befintliga lekplatser ska förbättras så att
de även kan användas av personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Brister som gör
det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen samt
brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på
lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas enligt HIN 18 §.

Ett par viktiga punkter att beakta vid gestaltning
av lekplatser och lekmiljöer är:
•

Orientering och kontraster. Lekplatsens
struktur och rumsindelning ska vara tydlig
och lättbegriplig. Gångar, kanter, entréer
och redskap ska vara synliga genom
visuella och/eller andra kontraster. Behov av
inspringningsskydd och placering av gungor
bör tänkas igenom.

•

Framkomlighet. Markmaterial på gångar och
kommunikationsytor ska göra det möjligt för
alla att ta sig fram till lekplatsens viktigaste
delar och funktioner. Avstånd och bredder ska
vara anpassade så att alla kan ta sig till samt
runt inom lekplatsen.

•

Utrustning. All utrustning behöver inte vara
tillgänglighetsanpassad men de viktigaste
funktionerna ska vara anpassade så att alla
kan använda dem. Exempel på utrustning
som bör vara tillgänglig är gunga, bakbord till
sandlåda samt sittplatser och bord.

•

Naturmiljö. Lekplatsen bör innehålla naturmiljö
av något slag. Dessa miljöer är mycket viktiga
då de erbjuder en friare lek. Lekplatsen bör
därför innehålla naturlika och fria lekytor som
t.ex. lekbuskage och växtlighet dit barnen kan
dra sig undan.

•

Belysning. En viktig trygghetsåtgärd är att
lekplatsen bör vara väl upplyst. Belysning är
viktigt för att öka lekplatsens nyttjande på
fritiden och kan förlänga lekplatsbesöket
till skymningstimmarna efter skoldagen.
Dessutom är belysningen viktig för att
besökare ska kunna ses av andra trafikanter
samt för att de ska kunna orientera sig på
lekplatsen på ett säkert sätt.

BETYDELSEN AV LEK OCH AKTIVITET
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POLICYFÖRSLAG
Hur lek- och aktivitetsplatser utformas och placeras är avgörande för hur de används. Genom detta
policyförslag ges en grund för planering och prioritering av barn och ungdomars miljöer.

PLACERING OCH OMGIVNINGAR
Avståndet från bostaden till lekplatsen och
hur barn tar sig dit har stor inverkan på hur de
används. 2007 gav Boverket ut en vägledande
rapport om bostadsnära natur där det framgick
att 300 meter är det övre avståndet för att ta
sig till ett grönområde för lek och rekreation i
vardagen.
Flertalet andra undersökningar stödjer påståendet
att ett kortare avstånd leder till ett högre
användande av lekplatsen. Avståndet har
dessutom inverkan på hur barn och vuxna väljer
att transportera sig till den. Ett kort avstånd
och bra gång- och cykelmöjligheter ger en ökad
benägenhet att låta barnet transportera sig på ett
aktivt sätt till lekplatsen.
I anslutning till
Barns lek är något som sker överallt. Därför
påverkas riktlinjerna för vad som är ett rimligt
avstånd till en anlagd lekplats av omgivningarna.
I ett område med hög trafiktäthet där barn har
begränsade möjligheter att gå fritt och själva
hitta spontana lekytor behöver avståndet vara
kortare än angivna riktlinjer. På samma sätt kan
avståndet tillåtas vara något längre i områden där
barn kan röra sig friare och där även omgivningen
kan nyttjas för lek. I sådana områden kan även
vägen mellan bostaden och lekplatsen bli en del av
lekupplevelsen

AVSTÅND TILL LEKPLATSER
Genom att dela in kommunens lekplatser i tre
olika kategorier: närlekplatser, områdeslekplatser
och besöksmålslekplatser kan riktlinjer för rimliga
avstånd sättas. En närlekplats som används för
den dagliga leken ska ligga inom 250 meters
avstånd eller 5 minuters (räknat på 3,5km/h
gånghastighet för barn) gångväg från bostaden
medan en områdeslekplats kan ligga på 500
meters avstånd eller 10 minuters gångväg. En
besöksmålslekplats dit en längre transport med
cykel, kollektivtrafik eller bil kan accepteras bör
finnas inom 1000 - 1500meter.
I anslutning till områdeslekplats och
besöksmålslekplats behöver parkeringsmöjlighet
för bil finnas.

AVSTÅND TILL LEKPLATSER
Närlekplats 250 m /5 min
Områdeslekplats 500 m/10 min
Besöksmålslekplats 1500 m /+15 min

För att skapa goda förutsättningar för olika typer
av lek och möten behöver lekplatser placeras
med en viss täthet utifrån både geografiskt och
tidsmässigt avstånd. Lek- och aktivitetsparker
i Bålsta ska ha en geografisk spridning som
säkerställer att barn och ungdomars behov av
rörelse, lek och samvaro.
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Översikt över kommunala lek- och aktivitetsplatser. Här redovisade med placering (punkt) och schablonmässigt
avstånd i meter och restid(cirkel)

POLICYFÖRSLAG
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NÄRLEKPLATS
En närlekplats är en mindre lekplats som riktar
sig till de boende i närområdet. Lekplatsen har
ett begränsat antal redskap och ska ses som ett
komplement till hemmaleken. Innehållet utgörs
av 3 - 5 aktiviteter och exempel på basutbud
kan vara gungställning, lekhus, sandlåda och
sittplatser. Kompletterande utrustning kan utgöras
av vippgungor eller mindre lekställning. Lekplatsen
ska enkelt kunna nås från bostaden genom gång
eller cykel.
Målgrupp: 1 - 6 år
Budget: ca 0,5 miljoner kr

NÄRLEKPLATSER I BÅLSTA
De kommunala närlekplatserna i Bålsta tätort
är redovisade med placering (punkt) och
schablonmässigt avstånd på 250m/5 min gångväg
(cirkel).

1. Ekbackens lekplats
6. Trons vägs lekplats
2. Hägervägens lekplats
7. Paulus vägs lekplats
3. Gillmarkstigens lekplats
4. Tvärstigens lekplats
5. Trädgudars väg/Offervägen
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Tvärstigens lekplats är ett exempel på en
närlekplats där utbudet består av gungställning,
sandlåda, gungdjur samt en bänk

POLICYFÖRSLAG

OMRÅDESLEKPLATS
En områdeslekplats utgör en samlingspunkt för
barn och vuxna från ett bredare geografiskt
område. Utbudet består av 5 - 10 aktiviteter för
olika åldrar. Gräsytor i anslutning till lekplatsen
kan med fördel integreras för att skapa en
större lekmiljö. Lekplatsen bör delas in i olika
aktivitetsdelar: ”on stage”, ”off stage” och
”backstage” där barnet kan välja om det vill synas
eller leka mer i bakgrunden. Tillgängligheten ska
vara god och gång- och cykelvägar till lekplatsen
ska finnas samt möjlighet att parkera cykeln.
Målgrupp: 1 - 12 år.
Budget: ca 1,5 miljoner kr

OMRÅDESLEKPLATSER I BÅLSTA
Kommunala områdeslekplatser i Bålsta
tätort redovisade med placering (punkt) och
schablonmässigt avstånd på 500m/10 min
gångväg (cirkel).

8. Sågarbackens lekplats
9. Kornvägens lekplats
10. Toras vägs lekplats
11 Skeppsparkens lekplats

Skeppsparkens lekplats är ett exempel på en
områdeslekplats med ett flertal lekredskap och
aktiviteter för åldrarna 1-12 år. Skeppsparken
är en av kommunens tillgänglighetsanpassade
lekplatser, de övriga är Buseum och Frösundavik.

POLICYFÖRSLAG
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BESÖKSMÅLSLEKPLATS
En besöksmålslekplats ska ha en så stark karaktär
att den utgör ett utflyktsmål för barn i hela
kommunen och gärna från grannkommunerna.
Lekplatsen ska ha ett tydligt tema och innehålla
tillgänglighetsanpassad lekutrustning och
markbeläggning. Även den här lekplatsen bör delas
in i aktivitetsnivåerna ”on stage”, ”off stage” och
”backstage”. Möjlighet till parkering med både
cykel och bil ska finnas samt servicefaciliteter som
toaletter. I anslutning till lekplatsen ska det finnas
ett stort utbud av sittplatser och picknickbord
samt en grillplats.
Målgrupp: 1 - 14 år.
Budget: ca 5 miljoner kr ???
BESÖKSMÅLSLEKPLATSER I BÅLSTA
Kommunala besöksmålslekplatser i Bålsta
tätort redovisade med placering (punkt) och
schablonmässigt avstånd på 1500m/>15 min
gångväg (cirkel).

12. Buseums lekplats
13. Frösundaviks lek- och aktivitetsplats
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Frösundavik är ett exempel på en
besöksmålslekplats som integrerats med
omgivande aktivitetsytor för att skapa en större
lek- och aktivitetsmiljö

POLICYFÖRSLAG

UNGDOMSPLATS
En ungdomsplats är en mötesplats för
ungdomar från hela kommunen och även från
grannkommunerna. På en ungdomsplats ska
ungdomars varierande behov av både aktivitet
och stillhet tillgodoses. Det ska utgöra en attraktiv
arena där ungdomar kan mötas, röra på sig
och umgås. Även den här platsen bör delas in
i aktivitetsnivåerna ”on stage”, ”off stage” och
”backstage”. Möjlighet till parkering med både
cykel och moped ska finnas samt servicefaciliteter
som toaletter.
Målgrupp: 13-18 år.
Budget: Kostnadsbedömning görs i samband med
förstudie.
UNGDOMSPLATSER I BÅLSTA
Kommunala ungdomsplatser i Bålsta tätort
redovisade med placering (punkt) och
schablonmässigt avstånd på 2000m/>20 min
gångväg (cirkel).

14. Skateparken
15. Skeppsparksstråket

Skateparken i Bålsta centrum är ett exempel på en
ungdomsplats med utrymme för både rörelse och
möten

POLICYFÖRSLAG
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ULLEVISTIGEN/DALSTIGEN
Ett promenadstråk som Ullevistigen/Dalstigen
ska ha en så stark karaktär att det utgör ett
utflyktsmål för barn, ungdomar och vuxna i hela
kommunen. Genom att göra stråket attraktivt
och tryggt kan invånarna nyttja platsen för
daglig motion, möten och rekreation. Slingan ska
innehålla tillgänglighetsanpassad lekutrustning,
möblering och markbeläggning.
Målgrupp: Alla åldrar
Budget: ca 5 miljoner kr

STRÄCKNING

Dalstigen/Ullevistigen(16) är en utveckling av
den befintliga motionsslingan Hälsans stig till
ett multifunktionellt promenadstråk. Det knyter
samman Bålstas centrala delar med kringliggande
skogsområde.

Ullevistigen/Dalstigen är ett promenadstråk som
löper genom både urban miljö och i skog. Genom
att skapa aktivitetsplatser och mötesplatser kan
slingan erbjuda rörelse och rekreation för en bred
målgrupp.

18
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA LEKPLATSER I HÅBO KOMMUN
•

Alla lekplatser ska vara godkända enligt de
säkerhetsmässiga regler och lagar som finns.

•

Kommunen ska sträva efter att erbjuda
lekmiljöer för vinterlek.

•

Tillgängligheten ska vara så bra som möjligt
sett till platsens förutsättningar.

•

Alla lekplatser är rökfria miljöer enligt
rökförbud i lag.

•

Alla lekplatser ska utformas så de är inbjuder
till lek oavsett könstillhörighet.

•

Belysning ska finnas på alla lekplatser för att
öka tillgänglighet, trygghet och lekvärde.

•

Alla lekplatser ska upplevas som trygga och
väl omhändertagna.

•

Alla lekplatser ska innehålla sittplatser och
papperskorgar.

•

Vid varje lekplats ska det finnas
informationsskyltar med lekplatsens namn,
adress, hemsida och GPS-koordinater.
Dessutom ska det framgå vem som är
kontaktperson vid eventuell olycka, vem
som ansvarar för skötsel & drift samt hur
felanmälan görs.

•

Det bör finnas möjlighet att cykla och åka
kollektivt till varje lekplats. Det bör finnas
cykelställ i nära anslutning till lekplatserna.

•

Vid alla lekplatser bör det finnas
översiktskartor som är visuellt tydliga och helst
taktila.

POLICYFÖRSLAG
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FÖRSLAG TILL INVESTERINGSPLAN
Här följer ett förslag på en strategi för nyanläggning och ombyggnad av kommunens lekplatser samt
prioriteringsordning som ger en överblick över i vilken ordning som de befintliga lekplatserna bör åtgärdas.

STRATEGIER FÖR NYANLÄGGNING
OCH OMBYGGNAD

PRIORITERINGSORDNING

Kommunens strategi bygger på följande kriterier:

Nivå 1 innebär att lekplatsernas skick eller
utformning är sådan att de inte längre kan
användas fullt ut på ett säkert sätt av den
tilltänkta målgruppen. Det gör att platserna kräver
en översyn omgående. Lekplatser kan även ges
nivå 1 om de ligger isolerade eller utgör enda
lekmöjligheten i området.

Lekplatser ska placeras där de ger största möjliga
nytta. En sådan nytta kan innebära flest antal
användare i närområdet, placering inom ett område
som avskurits genom en barriär samt placering vid
viktiga stråk, mötesplatser eller målpunkter.
Barn och ungdomar ska ha möjlighet till
åldersanpassade och stimulerande lekmiljöer
inom rimliga avstånd med närlekplats inom 250
meter, områdeslekplats inom 500 meter och
besöksmålslekplats inom 1500 meter. I ett sådant
scenario ska även de generella riktlinjerna för
kommunens lekplatser vara uppfyllda.
En sådan omvandling kräver stora resurser både
i tid och pengar varav den måste ske stegvis.
En prioritering behövs därför för att klargöra
vilka lekplatser som behöver åtgärdas först.
Prioriteringen baseras på kommunens strategier för
ny- och ombyggnad och avveckling har utarbetats
utifrån följande aspekter: skick och användning
utifrån inventering (se sid 37), analys av placering
utifrån avstånd och upptagningsområde.
Prioriteringsordningen bygger på fyra nivåer (1-4)
och en prioritering av nivåerna betecknad med A-E:

Nivå 2 innebär att lekplatserna har allvarliga brister
och behöver åtgärdas inom en snar framtid för att
kunna erbjuda bra, säkra och trygga miljöer för
barn. Lekplatser med nivå 2 har ett skick som gör
att leken begränsas. Lekplatser kan även ges denna
nivå om de ligger i nära anslutning till en lekplats
med nivå 1 (dvs, anläggningar som inom kort
kommer åtgärdas).
Nivå 3 utgör de lekplatser vars behov av
upprustning eller annan åtgärd inte är akut. Flera av
lekplatserna tillgodoser trots brister grundläggande
lekbehov. Huvuddelen av lekplatserna i kategorin
utgörs av lekplatser som ligger nära eller i
anslutning till lekplatser med högre prioritet.
Nivå 4 utgörs av nybyggda lekplatser där inga
åtgärder annat än sedvanligt underhåll krävs för att
uppnå goda lekmiljöer.

1. Nu, med steg A-E
2. Snart,med steg A-C
3. Senare, med steg A-C
4. Inga åtgärder annat än sedvanligt underhåll.
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INVESTERINGSPLAN

Prioriteringsordning redovisad med nivåer och steg.

INVESTERINGSPLAN
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NIVÅ 1 - NU
1A Toras väg (områdeslekplats)
Lekplatsen vid Toras väg är i mycket dåligt skick
med många mycket slitna lekredskap. Lekplatsen
är strategiskt belägen i ett grönstråk med
många bostäder i omgivningarna och hela ytan
har förutsättningar att användas för spontana
aktiviteter. I anslutning till lekplatsen behöver en
tillgänglighetsanpassad parkering anläggas.
1B Kornvägen (områdeslekplats)
Kornvägens lekplats är strategiskt belägen
vid ett parkstråk i ett villaområde. Inom
upptagningsområdet för områdeslekplats finns ett
stort antal bostäder. De befintliga lekredskapen och
möblerna är i mycket dåligt skick.
1C Sågarbacken (områdeslekplats)
Lekplatsen är i mycket dåligt skick och består
av ett fåtal, slitna lekredskap på ett större fält.
Det är viktigt att lekplatsen håller en hög kvalitet
då områden där den är belägen är avskuret från
övriga Bålsta av stora vägar. Inom lekplatsens
upptagningsområde finns många bostäder.
1D Tvärstigen (närlekplats)
Tvärstigens lekplats är sliten, otillgänglig och
otrygg. Lekplatsen som ligger i en glänta är
placerad längs med ett större gång- och
cykelstråk och i anslutning till Gröna Dalen.
Tvärstigens lekplats är den mest centralt
placerade närlekplatsen i Bålsta. Lekplatsens
upptagningsområde täcker in flertalet bostäder.
1E Skeppsparken (områdeslekplats)
Skeppsparken är kommunens enda
tillgänglighetsanpassade lekpark. Den är populär
och har därmed utsatts för hårt slitage vilket lett
till att de tillgänglighetsanpassade redskapen
inte fungerar som de ska. Skeppsparken är en
områdeslekplats med ett strategiskt läge nära
boenden, förskolor och centrum.
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NIVÅ 2 -SNART
2A Trons väg (närlekplats)
Lekplatsen som ligger på en sluttning längs ett
gång- och cykelstråk består av mycket sliten
utrustning. Lekplatsen ligger oskyddad och saknar
utspringningsskydd mot cykelbanan.
2B Ekbacken (närlekplats)
Lekplatsen ligger otillgängligt och är svår att hitta.
Utrustningen är sliten, trasig och uppfyller inte
moderna säkerhetskrav. Lekplatsen som är den
enda offentliga lekytan i området, ligger inom ett
område som är avskuret från övriga Bålsta via
järnväg och större trafikleder.
2C Hägervägen (närlekplats)
Hägervägens lekplats är avvecklad. Platsen består
av en delvis öppen glänta i ett skogsområde
där det tidigare funnits en bollplan. Platsen är
strategiskt placerad i ett område med många villor
där det saknas en närlekplats.
2D Offervägen/Trädgudars väg (närlekplats)
Lekplatsen vid Offergudar- och Trädgudars väg
utgörs av en mindre närlekplats. Lekredskapen och
möblerna är mycket slitna och behöver bytas ut.
Lekplatsen har buskar och träd som blivit förväxta
och behöver ses över. Lekplatsen kan med fördel
kombineras med en mindre park.

INVESTERINGSPLAN
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NIVÅ 3 -SENARE
3A Buseum (besöksmålslekplats)
Buseum är välbesökt av både närboende och
mer långväga gäster. Det hårda trycket sliter
på parken och dess lekredskap, och nivån på
underhållet bör därför höjas. I lekplatsen finns flera
tillgänglighetsanpassade lekredskap men vägen
till dem är otillgänglig. Det måste åtgärdas så att
parken kan användas fullt ut av alla.
3B Gillmarksstigen (närlekplats)
Lekplatsen fungerar men den är omodern och
sliten och behöver uppdateras på sikt. Då bör ett
helhetsgrepp tas på både lekredskap, möbler och
belysning.
3C Paulus väg (Närlekplats)
Lekplatsen vid Paulus väg är mycket liten med
endast två lekredskap i form av gungor och
sandlåda. Redskapen är omoderna och slitna men
fungerande. Upptagningsområdet för Paulus väg
överlappar i stora delar med det för närlekplatsen
vid Trons väg som har prioriteringsnivå 2.
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NIVÅ 4- INGEN ÅTGÄRD
4A Frösundavik (besöksmålslekplats)
Lek- och aktivitetsplatsen vid Frösundavik är
nybyggd och kräver därmed inga åtgärder annat än
sedvanligt underhåll.

INVESTERINGSPLAN
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DISPOSITIONSFÖRSLAG
Här presenteras dispositionsförslag för
Skeppsparksstråket, Skateparken samt Dalstigen Ullevivägen. Dessa platser bedömdes vara i behov
av mer omfattande upprustningar än vad som kan
redovisas i inventeringsavsnittet. I Skateparken
och Skeppsparken ges förslag på två nya
ungdomsplatser vilket kräver en annan gestaltning
än lekplatser för barn.

UNGDOMSPLATSER
Tonåringar i åldern 13-18 år har behov som
skiljer sig från yngre barn och behöver därför
tillgång till andra typer av miljöer. Ungdomars
utevistelse bygger till stor del på att det finns
attraktiva mötesplatser där de kan skapa en
känsla av hemhörighet. Platserna kan innehålla
aktivitets- och sportytor men studier har påvisat
att tonåringars största behov är att få vara ifred
och umgås. Då ungdomen är en tid för frigörelse

och identitetssökande behövs platser där unga
kan söka sig bort från vuxna och föräldrar.
Kamratgruppen är ofta av stor betydelse och
det är inom umgängeskretsen som känslan av
tillhörighet och trygghet skapas. Det kollektiva
beteendet är platskrävande och leder ofta till att
unga söker sig till den offentliga miljön där de kan
få utrymme att umgås i grupp. Många av dessa
ställen är kommersiella platser som caféer och
gallerior där besökaren måste betala för att få
uppehålla sig. Därför är det viktigt att göra plats i
det offentliga rummet för att ge utrymme åt alla
oavsett social och ekonomisk status.
Traditionellt sett inriktas platser för ungdomar
ofta på sporter som exempelvis fotboll och
skateboard. Dessa aktiviteter nyttjas till större
delen (80%) av pojkar, medan flickor ofta
saknar mötesplatser utformade för dem. De som
inte vill delta i aktiviteterna hamnar på sidan
av som åskådare och därför är det viktigt att

SKATEPARKEN

SKEPPSPARKEN

Lokaliseringskarta över de föreslagna
ungdomsplatserna Skeppsparken och Skateparken
i Bålsta tätort
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Aktiviteter som skateboard och fotboll finns
traditionellt sett på många ungdomsplatser, här
Skateparken i Bålsta

DISPOSITIONSFÖRSLAG

erbjuda goda vistelseytor för dem. En blandning
av aktivitets- och hängytor skapar plats åt alla
oavsett intressen.
Genom alternativa aktiviteter som skiljer sig
från de traditionella sporterna kan fler lockas till
rörelse. Exempelvis finns många nya digitaliserade,
interaktiva dans- och musikredskap anpassade för
offentliga miljöer. Musik är en könsneutral aktivitet
som kan främja rörelse hos en bredare målgrupp
än traditionella sporter.

DALSTIGEN - ULLEVISTIGEN
Dalstigen - Ullevistigen är en promenadslinga som
går genom centrala Bålsta, med samma sträckning
som den befintliga motionsslingan Hälsans stig.
En väl skyltad promenadslinga med platser för
aktivitet, vila och naturupplevelser lockar till
vardagsmotion.

UNGDOMSPLATSER BEHOV
•

Tillgång till hängytor

•

Möjlighet till avskildhet

•

Blandning av funktioner

•

Alternativ aktivitet

•

Tillgodose olika behov

Ytor anpassade efter behoven på platsen är
viktiga. Här Skeppsparksstråket med fotbollsplan
med gångstråk tvärs över.

Plats för naturupplevelser och paus vid
Järnvägsparken längs med Dalstigen Ullevivägen.

DISPOSITIONSFÖRSLAG
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SKEPPSPARKSSTRÅKET
Ungdomsplats- dispositionsförslag

PLATS FÖR ALLA

DISPOSITIONSFÖRSLAG

Skeppsparken har befintliga ytor i form av lekplats
och en fotbollsplan i dåligt skick. Med hjälp av
kompletterande funktioner och möblering kan
parken erbjuda ett större utbud på aktiviteter
samt viloplatser som kan locka en bredare
målgrupp. Möjligheten finns att skapa en park för
främst ungdomar, men som även kan attrahera
andra åldersgrupper. En blandning av åldrar, kön
och människor stärker gemenskapen i området
samt bidrar till att platsen känns trygg.
Målet är att skapa en levande, gemensamt
vardagsrum för att möta ungdomars behov av
mötesplatser och samtidigt kunna attrahera
övriga invånare.

De befintliga ytorna - lekplats och fotbollsplan
- kompletteras med nya vistelseytor. I skuggan i
lunden placeras hängmattor och soffor för att
erbjuda fler ytor där alla kan samla, vila och koppla
av. På den centrala ytan i parken tillskapas en
ny, mindre konstgräsplan, bänkar, större grillplats
samt nya planteringsytor. Ny gång-och cykelstråk
tillförs som leder genom hela parkstråket.
Placeringen av en cykelställ i anslutning till parken
bidrar till möjligheten att ta cykeln till parken. En
toalett i anslutning till P-platsen föreslås så att
besökarna kan nyttja parken under längre tid.
Genom att placera utegym i anslutning till
lekplatsen ges möjlighet för spontanträning för
den som följer med till lekplatsen. En del buskar
tas bort/klipps för att öppna upp lunden så att den
blir en genomsynlig och trygg plats.

Lokalisering av Skeppsparksstråket i Bålsta.
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Befintliga ytor rustas upp och kompletteras med
alternativa aktiviteter och nya vistelseytor för
möten, aktivitet och avkoppling.

DISPOSITIONSFÖRSLAG

NY UTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliga skyltar + översiktskarta.
Cykelställ bredvid Skeppsvägen.
Toalett vid P-platsen
Utegym
Rullstolsgunga
Hängmattor
Bänkar, soffor, bord, papperskorg.
Grill
Konstgräsplan
Nya planteringsytor.

Exempel på soffa, bänk och bord.
Bild: www.hags.se

Exempel på hängmatta.
Bild: www.woodwork.se

Exempel på utegym .
Bild: www.nola.se

DISPOSITIONSFÖRSLAG
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i

DALSTIGEN - ULLEVISTIGEN
b

järnvägsparken

Promenadslinga/Hälsans stig:
dispositionsförslag för möblering och
placering av microlekplatser

NY MÖBLERING/UTRUSTNING
•

•

Papperskorgar: Vid samtliga bänkar
och picknickplatser placeras enhetliga
papperskorgar ut.

•

Vilo/picknickytor: Fem större picknickytor
utgör nya målpunkter längs stråket. Vid
Dalstigen i höjd med Snäppvägen föreslås en
större samlingsplats i en lummig skogsglänta.
Här finns hängmattor i skuggan under träden,
tillgång på grill och picknickbord samt en stor
öppen gräsyta där sociala aktiviteter som
brännboll och kubb kan utföras.

•

•

i

Bänkar: Hela stråket möbleras med enhetliga
bänkar för att skapa en sammanhållen
identitet. Längs Dalstigen som är den mest
centrala delen placeras bänkarna med max
100 meters mellanrum. I skogsdelen placeras
bänkarna något glesare med max 250 meters
mellanrum.

Microlekplatser: Fem microlekplatser bidrar
till att göra promenadstråket spännande
även för barn. Lekplatserna består av 1-2
aktiviteter som exempelvis lekskulpturer och
balanskubbar. Utrustningen är naturinspirerad.

idrottsplats

DALSTIGEN/ULLEVISTIGEN
ÖVERSIKTSPLAN
TECKENFÖRKLARING
microlekplats
vilo/picknickyta

Informationsskyltar: Kompletterande
översiktliga informationsskyltar som visar hela
Hälsans stig är föreslagna på totalt sju platser
längs med slingan. Utöver dessa bör övrig
skyltning ses över och förbättras för att göra
det lättare för besökaren att hitta rätt väg.

0

ii

informationsskylt

b

bänk

20

Skala: 1 : 2500 (A3)
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INVENTERING
LEK- OCH AKTIVITETSPLATSER
I det här avsnittet redovisas resultatet från
inventeringen av totalt 16 lekplatser i Bålsta
tätort. Lekplatserna har indelats efter de
områden som de ligger i. En inventering gjordes
även över ungdomsplatsen Skateparken och
promenadslingan Dalstigen/Ullevivägen vars
dragning är densamma som Hälsans Stig Slí.

Följande har beaktats:
• Områdesbeskrivning
• Nulägesbeskrivning
• Tillgänglighet
• Innehåll (Inventering)
• Klassificering (målgrupp)
• Åtgärdsförslag

Buseums lekplats inbjuder till aktiv lek.
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INVENTERING

INVENTERINGSKARTA

NÄRLEKPLATSER

1. Ekbackens lekplats
2. Hägervägens lekplats
3. Gillmarksstigens lekplats
4. Tvärstigens lekplats
5. Offervägens/
Trädgudars Vägs lekplats
6. Trons Vägs lekplats
7. Paulus Vägs lekplats

OMRÅDESLEK- OCH
AKTIVITETSPLATSER

8. Sågarbackens lekplats
9. Kornvägens lekplats
10. Toras Vägs lekplats
11. Skeppsparkens lekplats

BESÖKSMÅLSLEK- OCH
AKTIVITETSPLATSER
12. Buseums lekplats
13. Frösundaviks lekplats

UNGDOMSPLATSER

14. Skateparken
15. Skeppsparken

HÄLSANS STIG/
PROMENADSLINGA

16. Dalstigen/Ullevistigen

MÖJLIG PLATS
17. Häggvägen
18. Skrittvägen

INVENTERING
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1. EKBACKENS LEKPLATS
Adress: Granebergsvägen
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger i Graneberg som är ett
mindre bostadsområde från 1970-talet med
gruppbebyggelse i from av villor. Området gränsar
mot skog i norr, Enköpingsvägen i öster och
järnvägen i söder. Lekplatsen ligger på en äng
bakom villabebyggelse och går inte att se från
vägen. Det är svårt att hitta då entrén utgörs av
en infartsväg till ett teknikhus för paraboler och
skyltning saknas. I anslutning till lekplatsen finns
stora, öppna fält och en mindre skogsdunge med
en backe.

Ekbackens lekplats är en mycket liten närlekplats
av äldre modell. Utrustningen består av två
lekredskap samt sittmöjligheter vid ett bord. Allt
är i mycket dåligt skick, slitet och delvis trasigt.

Ekbackens lekplats
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TILLGÄNGLIGHET
Lekplatsen är svår att nå då entrén ligger gömd
och det krävs god lokalkännedom för att hitta hit.
Lekplatsen ligger svårorienterat och underlaget är
ojämnt. Det finns inga tillgänglighetsanpassade
lekredskap eller markmaterial.

Sandlådan är sliten och behöver bytas ut.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

En äldre gungställning i metall som är osäker
då det i förhållande till modern standard är
mycket tätt mellan gungorna. Fallskydd och
inspringningsskydd saknas.

Närlekplats för målgruppen 1-6 år.

•

En sandlåda som är mycket sliten och behöver
bytas ut.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•

Ett slitet bänkbord.

•

Solskydd saknas.

Lekplatsen behöver bättre skyltning och en tydlig
entré för att bli mer tillgänglig.
Utrustningen är i behov av att bytas ut och
bör bestå av ett grundutbud för en närlekplats
inklusive solskydd, belysning och sittplatser med
bord.

Ekbackens lekplats i sin helhet med picknickbord, gungställning och sandlåda.

INVENTERING
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2. HÄGERVÄGENS LEKPLATS
Adress: Hägervägen - Håbovägen
Klassificering:
Närlekplats alt. områdeslekplats
Målgrupp: 1-6 år alt. 1-12 år
OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Platsen ligger i stadsdelen Västerskog i ett
skogsparti mellan två villaområden. I väster ligger
Hägervägen och Vildgåsvägen som utgörs av
villabebyggelse från 1970-talet. Till öster finns ett
bostadsområde med villor och radhus från 1950 1990-talet. Skogsområdet är indelat i två nivåer
av en klippbrant. På båda nivåerna finns spår av
tidigare lekytor i form av fallskyddsytor i grus. Den
nedre ytan har även fungerat som bollplan.

Det som finns kvar av lekplatsen är grusade ytor
som till stor del växt igen med sly.

Hägervägen

Rester av fotbollsplanen. I bakgrunden syns den
brant som delar området i två nivåer.

40

TILLGÄNGLIGHET
En naturlig brant i form av klippor delar
skogsområdet i två olika nivåer. Från Hägervägen
i väster angörs området via en mycket kuperad
gång- och cykelväg. Samma gång- och cykelväg
ansluter på andra sidan skogspartiet till
Håbovägen. Där är marken betydligt flackare och
mer tillgänglig

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Den ursprungliga lekplatsen och bollplanen är
borttagen. Kvar finns rester av ett fotbollsmål
och grusade ytor.

Närlekplats alternativt områdeslekplats för
målgruppen 1-6 respektive 1-12år.

•

Plana ytor omgärdade av dramatiska höjdskillnader.
Naturligt solskydd från skogen.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Platsen har stor potential att bli en bra när- eller
områdeslekplats. Den nedre grusytan är särskilt
lämplig.

Grusade ytor med kraftig inväxning är allt som
finns kvar av den forna lekplatsen

Området är kraftigt kuperat mot väster.

INVENTERING
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3. GILLMARKSSTIGENS LEKPLATS
Adress: Gillmarksstigen
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen är uppförd i ett mindre naturområde
placerat mellan två bostadsområden. I norr
ligger Östra Gillmarken som består av villor och
kedjehus från 1970-talet. I söder finns Västerdalen
som utgörs av bostäder av samma slag och
från samma årtal. Naturområdet är en kil av ett
större grönstråk och lekplatsen är omgiven av bra
lekskog och kullar. Lekplatsen nås enkelt via en
upplyst gång- och cykelväg.

Gillmarksstigens lekplats är en äldre närlekplats
med ett mindre basutbud av lekredskap.
Utrustningen är i dåligt skick och en del
säkerhetsåtgärder saknas. Placeringen i en
skogsglänta gör att lekplatsen får ett naturlig
solskydd men belysning saknas.
TILLGÄNGLIGHET
Ingen anpassning är gjord men det finns god
potential att göra lekplatsen tillgänglig då den är
belägen på jämn mark i anslutning till gång- och
cykelväg

Gillmarkstigens lekplats
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Obrukbart bord som är mycket snett och slitet

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

En äldre gungställning som brister i säkerhet
då det i förhållande till modern standard är för
tätt mellan gungorna och inspringningsskydd
saknas.

Närlekplats för målgruppen 1 - 6 år .

•

En sandlåda i slitet skick.

•

Bänk med bord som är obrukbart då det är
slitet och mycket snett.

•

Naturligt solskydd från skogen.

•

Belysning finns på gång- och cykelvägen men
inte på själva lekplatsen.

Kommunen har pekat ut lekplatsen som
ett exempel på en bra närlekplats i tidigare
lekplatsinventering. Utrustningen behöver bytas
ut och kompletteras med sittmöjligheter och
belysning. Med tanke på läget och omgivningarna
kan lekplatsen med fördel ges ett genomgående
skogstema där det finns utrymme för spontan lek
och små överraskningar.

•

Skogsbrynet har gott om stigar, blåbärsris och
högt lekvärde.
Flat sten i lämplig sitt- och klätterhöjd.

•

Sliten sandlåda

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Äldre gungställning som saknar inspringningsskydd

INVENTERING
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4. TVÄRSTIGENS LEKPLATS
Adress: Tvärstigen
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger i anslutning till bostadsområdet
Västerdalen som består av villor och kedjehus
från 1970-talet. Lekplatsen är väldigt gömd i ett
skogsområde som är en del av Gröna Dalens
grönområde. Placeringen i skogen och avsaknaden
av entréer eller insyn från mer befolkade platser
gör att lekplatsen känns väldigt avsides och kan
upplevas som otrygg.

Tvärstigen har en mindre närlekplats placerad i
en skogsglänta. Det är i grunden en bra lekplats
med ett fungerande basutbud av lekredskap men
utrustningen är sliten. Lekplatsen är svår att hitta
till och det saknas tydliga entréer. Redskapen är
fritt utplacerade och sittplatserna befinner sig
väldigt långt ifrån varandra. Bristen på belysning
gör att lekplatsen bara kan användas när det är
ljust ute.
TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten är låg då det saknas entréer och
stigarna är mycket ojämna. Lekplatsen saknar
även belysning, skyltning och sittmöjligheter
och det finns inga tillgänglighetsanpassade
lekredskap.

Tvärstigens lekplats
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Många bänkar utsätts för vandalisering och
behöver bytas ofta
INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Närlekplats för målgruppen 1 - 6 år

•

En äldre gungställning i trä som har för tätt
avstånd mellan gungorna jämfört med modern
standard.
Gungdjur i två varianter som är fungerande
men i mycket slitet skick.

•

En sandlåda som är sliten och behöver rustas
upp med ny sittyta/sarg.

•

Flera bänkar är utplacerade längs skogsbrynet
men samtliga är slitna. Även höjderna är
avvikande då de antingen är mycket låga eller
mycket höga.

•

Naturligt solskydd från de uppvuxna träden.

Gungdjuren är fungerande men i slitet skick

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Lekplatsen har god potential att bli en bra
närlekplats med grundutbud. Läget gör lekplatsen
lämplig för skogslek, gärna med överraskningslek
i skogsbrynet. Utrustningen behöver bytas ut
och kompletteras med skyltar, belysning och
sittmöjligheter. Utifrån trygghetssynpunkt behöver
skogen gallras. En tydlig och tillgänglig entré
behöver tillskapas.

Gungställningen saknar inspringningsskydd och är
sliten
INVENTERING
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5. OFFERVÄGENS-TRÄDGUDARS
VÄGS LEKPLATS
Adress: Offervägen - Trädgudars väg
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger i stadsdelen Eneby och är
placerad i mitten av en grupp villor från 1970talet. Parken ligger i ett släpp och ytan motsvarar
ungefär två villatomter. Lekplatsen har en
väldefinierad form med tydliga kanter och nås via
två olika entréer.

Lekplatsen på Offervägen/Trädgudars Väg är
en välanvänd närlekplats med ett bra basutbud
av lekredskap. Utrustningen är generellt något
sliten och lekplatsen kantas av buskage som är
övervuxna och i behov av röjning. Markmaterialet
består av grus, gräs och ogräs.

TILLGÄNGLIGHET
Marken är platt och möjlighet till enkel angöring
finns. Lekplatsen saknar helt tillgänglig utrustning
och sittmöjligheter.

Offervägen-Trädgudars vägs lekplats
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Balansbommarna är slitna med risk för stickor.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

En gungställning i trä med tätt mellan
gungorna. Några gungor är utbytta men ena
bebisgungan är spräckt och full med alger/
mögel. Inspringningsskydd saknas.

Närlekplats för målgruppen 1-6 år och kan med
fördel kombineras med närpark.

•

En sandlåda i dåligt skick. Trät har spruckit och
utgör klämrisk.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•

Balansbommar i trä i mycket slitet skick
som medför stickrisk. Fallskydd saknas men
bommen sitter på relativt låg höjd.

•

Sittplatser finns i form av bänkar utmed
långsidorna. Dessa är i mycket dåligt skick och
med påväxt av lavar.

Mycket stor potential att bli en trevlig närpark
kombinerad med lekplats. Här skulle flera
möten över generationsgränserna kunna ske.
Utrustningen behöver bytas ut och kompletteras
med belysning och solskydd. Växtligheten behöver
ses över.

•

Solskydd saknas.

Både gungställning och bänkar är i dåligt skick

Sandlådan är sliten och medför klämrisk.

INVENTERING
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6. TRONS VÄGS LEKPLATS
Adress: Trons väg
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger på ett öppet och sluttande fält i
med närhet till skog. En cykelväg med brant lutning
finns i anslutning till platsen. Lekplatsen saknar
helt avgränsningar. Sluttningen används som
pulkabacke vintertid.

Lekplatsen är en välanvänd närlekplats som
trots ett mycket enkelt utbud verkar populär.
Utrustningen är sliten och i dåligt skick.
TILLGÄNGLIGHET
Ingen tillgänglighetsanpassning har gjorts.
Lekplatsen är belägen på ett område som lutar.
Dessutom är den angörande cykelvägen mycket
brant. Sittmöjligheter och anpassad utrustning
saknas.

Trons vägs lekplats
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Lekplatsen ligger på ett öppet fält i en grönkil.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

En äldre gungställning i trä med tätt sittande
gungor jämfört med modern standard.
Trots åldersgruppen 1 - 6 år så finns ingen
småbarnsgunga och det saknas även
inspringningsskydd.

Närlekplats för målgruppen 1-6 år.

•

En sandlåda i mycket dåligt skick med glipor
och sprickor som utgör både kläm- och
skärrisk. Sittytan är dessutom lös och flera
spikar sticker upp ur sittytan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•

Solskydd saknas.

Äldre gungställning i trä. Småbarnsgunga och
inspringningsskydd saknas.

Avgränsningar mot gång- och cykelväg behövs.
Utrustningen behöver bytas ut och kompletteras
och sittplatser, solskydd och belysning bör
tillkomma.

Sandlådan är i mycket dåligt skick med stora
risker för kläm- och stickskador

INVENTERING
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7. PAULUS VÄGS LEKPLATS
Adress: Paulus väg
Klassificering: Närlekplats
Målgrupp: 1 - 6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger i utkanten av området
Prästberget, som består av villor och kedjehus från
1970-talet. Lekplatsen ligger i en skogsglänta vid
en grusad gångväg som löper ner från Paulus väg.

En mindre närlekplats med enkelt utbud som är i ett
slitet skick. Placeringen i den lummiga skogsgläntan
kan utnyttjas för att integrera naturen i leken.
TILLGÄNGLIGHET
Ingen tillgänglighetsanpassning har gjorts på
lekplatsen som dessutom ligger i slutet av en mycket
brant backe. Sittmöjligheter saknas.

Paulus vägs lekplats
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Äldre gungställning som saknar inspringningsskydd

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Närlekplats för målgruppen 1 - 6 år.

En äldre gungställning i metall som är osäker
då det i jämförelse med modern standard är
för tätt mellan gungorna. Inspringningsskydd
saknas.

•

En sandlåda som är trasig och sliten med
gräsinväxt i sanden.

•

Naturligt solskydd finns i form av uppväxt
skog.

Sandlådan är sliten med gräsinväxt

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Lekplatsen har potential att bli välfungerande med
tanke på den uppväxta skogen som omger platsen.
Den kraftiga lutningen behöver kompenseras med
exempelvis trappor eller räcken, utrustningen bytas
ut och sittplatser och belysning bör tillkomma.
Skogen kan med fördel tas in som ett tema på
lekplatsen.

Lekplatsen är vackert belägen i en skogsglänta
med naturligt solskydd.

INVENTERING
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8. SÅGARBACKENS LEKPLATS
Adress: Sågvägen
Klassificering: Områdeslekplats
Målgrupp: 1 - 12 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Sågarbacken är ett område med enbostadshus,
uppfört under 1970-talet. Bostäderna består
i huvudsak av villor, kedjehus och radhus.
Området är uppfört som gruppbebyggelse
med tät villabebyggelse placerat i grönområde.
Grönområdet består i huvudsak av skog och
klippta gräsytor. Skogen tillför lekvärden och
gör att barn kan röra sig obehindrat i trafikfritt
område, men kan också ha en negativ verkan på
trygghet för de som rör sig genom den. Området
avgränsas av skog och större infartsled i form av
Enköpingsvägen. Nordöst om området går E18.
Själva lekplatsen är placerad i en dalgång mellan
skog och bostäder.

Sågarbacken har en äldre lekplats med ett
fåtal lekredskap i dåligt skick. Redskapen är
fritt utplacerade på fallskydd av grus i en större
gräsyta utan tillgång till solskydd eller belysning.
Utrustningen är mycket sliten och till viss del även
trasig. Den kringliggande växtligheten är vildvuxen
och i stort behov av röjning.

Sågarbackens lekplats
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TILLGÄNGLIGHET
Angöringen via gångstigen ned till lekplatsen är
mycket brant och otillgänglig och det finns inga
anpassade lekredskap eller markmaterial.

Den flagnande färgen på den slitna
klätterställningen medför en risk för skärskador
INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Sliten klätterställning i metall med flagnande
färger som utgör en risk för skärskador.

Områdeslekplats för målgruppen 1-12 år.

•

Två gungdjur som båda är mycket slitna men
det ena i form av en ark är även trasigt och
medför en risk för stick-, skär- och klämskador.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•

Hundlatrin placerad mitt i lekplatsen.

•

En bänk som är trasig och sned.

•

En äldre gungställning i metall där mittgungan
tagits bort. Trots detta sitter de kvarvarande
gungorna tätt i förhållande till modern
standard.

•

Betongtrumma för grillning.

•

Solskydd saknas vid lekredskap.

Gungdjuren är båda i dåligt skick men den gula
arken är dessutom trasig och osäker att leka på

Utrustningen behöver bytas ut och kompletteras
med solskydd och belysning. Sågarbacken ligger
dessutom avskuret från övriga lekplatser i Bålsta
av flera större vägar och järnväg, vilket gör
behovet stort.
En vidareutveckling skulle vara att nyttja de
omkringliggande kullarna som pulkabackar under
vintersäsongen. De stora gräsytorna i anslutning
till lekplatsen är lämpliga som allaktivitetsytor
för bollspel och lekar. Dessa kan även användas
som samlingsplats vid större arrangemang och
gemensamma firanden.

Bänken är sned och obrukbar

INVENTERING
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9. KORNVÄGENS LEKPLATS
Adress: Kornvägen/Rågvägen
Klassificering: Möjlig områdeslekplats
Målgrupp: 1 - 6 år
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OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen är belägen i bostadsområdet Uppåkra.
Bebyggelsen består av friliggande villor, kedjehus
och radhus placerade i grannskapsenheter kring
två gemensamma grönområden i form av en
skogsdunge och en grannskapspark. Uppåkra
avgränsas av ett skogsområde och en kraftledning
i väster, av järnvägen i nordöst och i söder ansluter
området till villaområdet Västerskog. Lekplatsen
är placerad i grannskapsparken som består av
omväxlande plana och böljande gräsmattor samt
flera fullvuxna stora träd. Kommunikationerna är
goda med direkt anslutning till lekplatsen från en
gång- och cykelväg.

Kornvägens lekplats är av det äldre slaget och
är placerad i anslutning till ett större parkstråk
där många uppvuxna träd finns i närheten. All
utrustning är i mycket dåligt skick och de trasiga
redskapen utgör en potentiell fara för barn som
leker här.

Kornvägens lekplats

Gungorna på den gamla gungställningen sitter för
tätt

TILLGÄNGLIGHET
Här finns ingen tillgänglighetsanpassning, marken
har goda förutsättningar då den är platt och jämn
men det saknas hårdgjorda markmaterial.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

En äldre gungställning som är osäker då
gungorna sitter mycket tätt

Områdeslekplats för målgruppen 1-12 år.

•

Ett obrukbart bänkbord som är mycket slitet
och trasigt med vassa delar i underredet som
sticker fram och utgör en stick- och skärfara.

•

En sliten sandlåda.

•

Hundlatrin

Bänkbordet är obrukbart med framstickande ,
vassa delar i underredet

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Lekplatsen är strategiskt placerad i ett
grönområde i mitten av ett villaområde. Läget
gör lekplatsen idealisk som områdeslekplats och
det finns även anslutande öppna ytor som kan
användas för bollspel och lek. Omgivande kullar
kan nyttjas till pulkalek under vintersäsongen
och bidra till att lekplatsen blir rolig att besöka
året runt. Den plana och jämna marken gör att
lekplatsen enkelt kan tillgänglighetsanpassas med
hjälp av hårda markmaterial.

Sandlådan är sliten

INVENTERING
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10. TORAS VÄGS LEKPLATS
Adress: Toras väg
Klassificering: Områdeslekplats
Målgrupp: 1 - 12 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen är belägen i stadsdelen Eneby mellan
två villakvarter från 1970-talet. Den ligger på
ett större gräsfält i en grönkil som går mellan
de två bostadsområdena. Skogsområden finns
både i direkt anslutning till lekplatsen och cirka
100 meter bort. Lekplatsen nås via en grusgång
och det finns anslutande gång- och cykelvägar i
närheten.

Områdeslekplatsen på Toras Väg är placerad
på ett öppet fält omgärdat av skog. Utbudet av
lekredskap är i så dåligt skick att de i princip är
obrukbara. Utrustningen är trasig, utsliten och i
många fall farlig att leka på då risken är stor för
fall, stick- kläm- eller skärskador. De lekredskap
som pekades ut som trasiga under inventeringen
2006 har fortfarande inte åtgärdats och
lekplatsen är vandaliserad.
TILLGÄNGLIGHET
Den enda tydliga angöringen är från villaområdena
i söder via en backe på en otillgänglig grusstig. Det
finns inga tillgänglighetsanpassade lekredskap
och fungerande sittplatser saknas helt.

Toras vägs lekplats
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Balanskubbarna är ostadiga och inte anpassade
avståndsmässigt för barn

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Områdeslekplats för målgruppen 1 - 12 år

•
•

En gungställning som är mycket sliten och i
förhållande till modern standard har för tätt
mellan gungorna. Inspringningsskyddet är
också i väldigt dåligt skick och osäkert då det
är ostadigt.
Balanskubbar och stockar som är nednötta,
ostadiga och inte anpassade avståndsmässigt
för barn.
Balansbommar som är slitna, delvis ostadiga
och med murket trä som medför risk för stickor

•

Volträcke med två platser som är slitet och
ostadigt.

•

Samtliga bänkar och bord är i mycket dåligt
skick och vandaliserade .

Balansbommarna är ostadiga och träet är murket

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Platsen lämpar sig bra för en områdeslekplats och
de stora fälten kan användas som ett komplement
till lekutrustningen för ytkrävande lek och spel
som brännboll och fotboll och sammankomster.
Med tanke på den tidigare vandaliseringen och
nedskräpningen bör extra fokus läggas på att
öka tryggheten genom förslagsvis genomtänkt
gestaltning, röjning av skog och kompletterande
belysning. All utrustning behöver bytas ut.
Tillgängligheten kan förbättras med anpassade
markmaterial, lekredskap, bättre angöring och
närliggande parkeringsplatser.

Gungställningen är i mycket dåligt skick och
inspringningsskyddet fallfärdigt

INVENTERING
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11. SKEPPSPARKENS LEKPLATS
Adress: Hörntorpsvägen
Klassificering: Områdeslekplats
Målgrupp: 1-12 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Skeppsparkens lekplats ligger i de mer centrala
delarna av Bålsta i området Mansängen. Parken är
placerad i ett grönstråk mellan gruppbyggda villor
från 1960-talet. I anslutning till parken finns ett
öppet fält med fotbollsmål (med gångstig tvärs
över) och grillplats. Lite längre bort finns även en
lund med lummiga träd. En parkeringsplats finns i
närheten.

Lekplatsen byggdes 2005 och är mycket populär.
Slitaget på parken har varit hårt, vilket satt sina
spår på både lekutrustning och parkmöblemanget.
Lekplatsen har ett stort utbud av varierad, aktiv
lek, men även platser för stillsammare lekar. Stora,
lummiga träd ger naturlig skugga.
TILLGÄNGLIGHET
Detta är kommunens tillgänglighetsanpassade
lekplats. Platsen är plan och under en del av
utrustningen finns gummiplattor. Vid sandlådan
finns upphöjda bakbord. En tillgänglighetsanpassad
klätterställning finns. Slitaget har dock medfört
att tillgängligheten minskat. Parkeringsplats finns i
anslutning till Hörntorpsvägen.

Skeppsparken
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Tillgänglighetsanpassad klätterställning
INVENTERING

INVENTERING
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gungdjur. Två stycken i hyfsat skick.
Vippbil.
Klätterställning/motorikbana i slitet skick.
Flera trasiga delar med stickrisk. Pga skicket,
och framförallt entréer och trösklar är den inte
längre tillgänglig.
Sandlåda med två tillgänglighetsanpassade
bakbord. Stubbar i sandlådan.
Gungor (1 fågelbo)
Lekhus 2
Utedusch
Balanslek på trästockar
Lusthus
Tillgängligt picknickbord.
Naturlig skugga av två stora träd.
Lekskulptur i form av låg, sittvänlig katt.
Bänkar
Bänkbord

Vippbil med bollplanen i bakgrunden.
(Sedan bilden togs har staketet bytts ut)

KLASSIFICERING
Områdeslekplats med särskilt fokus på
tillgänglighet för målgruppen 1-12 år.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
En upprustning och modernisering av lekredskapen
behöver göras. En sådan översyn bör särskilt
fokusera på att återskapa tillgänglighet vid ex
vis trösklar, kanter mm. Belysning och sittplatser
behöver ses över.

Sandlåda med träkubbar.
INVENTERING
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12. BUSEUM
Adress: Hörntorpsvägen
Klassificering: Besöksmålslekplats
Målgrupp: 1-12 år

TILLGÄNGLIGHET

OMRÅDESBESKRIVNING
Buseums lekplats ligger i anslutning till Lasse
Åberg-museet på Väppeby äng. Omgivningarna
består dels av öppen åkermark och dels av nyare
bostäder. I anslutning till området finns flera nya
bostadsområden under uppbyggnad.

NULÄGESBESKRIVNING

Buseums lekplats har flertalet
tillgänglighetsanpassade lekredskap såsom
bakbord, fågelbogunga och vattenlek. Redskapen
är dock inte tillgängliga då markmaterialet består
av löst grus. Buseum är väl kopplat till gång- och
cykelvägnätet, kollektivtrafik (buss) och vägnätet. I
anslutning till lekplatsen finns en stor parkering.

Lekplatsen med bondgårdstema byggdes 2010 och
är mycket populär bland både närboende, förskolor
och mer långväga besökare. Slitaget på lekplatsen
är hårt. Lekplatsen har ett stort och varierat utbud
för olika åldrar och aktivitetsgrad. Lekplatsen har
tydliga rum och ytor för lek ”on stage”, ”off stage”
och ”backstage” . I anslutning finns ett större antal
picknickbord under tak, samt grillplats.

Buseum
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Motorikbana och lekhus
INVENTERING

KLASSIFICERING

INVENTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gungor (fågelbo)
Vippdjur
Fasta lekdjur
Vattenlek
Sandlåda med bakbord
Motorikbana med kubbar, stockar, träd och
stenar.
Lekhus med kiosk.
Lekhus med klätterlek.
Klätterställning
Gradänger
Motorikbana i buskage.
Rörlig balansbom
Tunnel
Rör för ljudlek.
Växtmaterial för lek, ex. vinbärsbuskar.
Visst solskydd från växter och lada.

Klätterställning

Besöksmålslekplats med viss tillgänglighet för
målgruppen 1-14 år.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
En upprustning av lekredskapen behöver göras. De
lekredskap som är tillgänglighetsanpassade bör
bindas samman med en slinga av markmaterial
som ökar tillgängligheten. Gummiplattor eller
liknande material rekommenderas. Solskydd,
särskilt över lek riktad till mindre barn, är lämpligt.
Belysningen behöver ses över.

Balanslek i buskage
INVENTERING
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13. FRÖSUNDAVIK
Adress:
Klassificering: Besöksmålslekplats
Målgrupp: 2-14 år

OMRÅDESBESKRIVNING

TILLGÄNGLIGHET

Frösundavik lek- och aktivitetsplats ligger centralt
i det nybyggda området Frösundavik. Området
består av villor och flerbostadshus. Lek- och
aktivitetsplatsen är placerad i ett större parkstråk
som går genom området.

Frösundaviks lek- och aktivitetsplats ligger
förhållandevis platt mark vilket underlättar.
Markmaterialet är i huvudsak framkomligt med
rullstol. Särskilt anpassade lekredskap saknas, men
många redskap och aktiviteter bör ändå fungera
för flera funktionsvariationer (ex fågelbogunga).
Platsen är ansluten till gång- och cykelnätet och
det finns en parkering i anslutning.

NULÄGESBESKRIVNING
Lek- och aktivitetsparken har, utöver lekredskap
för mindre barn, ett flertal olika funktioner såsom
löparbana, skatepark, streetbasketplan och
utegym. I anslutning ligger även en konstgräsplan.
Platsen har stort fokus på rörelse. Ytor för lekplats
och utegym ligger samlat men är ändå avgränsat
genom markgestaltning. Frösundavik är en populär
lek- och aktivitetsplats bland boende, men lockar
även en stor andel besökare utifrån.

Frösundaviks lekplats
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Skatepark och streetbasketplan
INVENTERING

KLASSIFICERING

INVENTERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekhus
Vippdjur
Gungor -hög, fågelbo och standard.
Sandlåda med trädäck.
Snurror
Klätterställning med rutschkana.
Snurrplatta
Volträcke
Utegym
Kubbsarg
Skate-, cykel- och kickbikepark med målade
asfaltskullar och ramp.
Streetbasketplan
Sittplatser i form av bänkar, med och utan bord
samt sittmur.
Löparbana med målad asfalt.
Konstgräsplan
Solskydd saknas.

Bänkar och bord

Besöksmålslekplats med viss tillgänglighet för
målgruppen 1-14år.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Lek- och aktivitetsparken är nyanlagd och har
därför inget slitage att tala om. Ett solskydd för
småbarnsleken bör dock övervägas.

Utegym integrerat i lekplatsen
INVENTERING
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14. SKATEPARKEN
Adress: Badhusvägen/Bålsta centrum
Klassificering: Ungdomsplats
Målgrupp: 13-18 år
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OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Skateparken är belägen i Bålsta centrum vid
Badhusvägen. Ungdomsplatsen utgörs av en
innergård som avgränsas av småskalig bebyggelse
i form av Bålsta simhall, Bålsta hockeyklubb
och Fridegårdsgymnasiet. Bålsta centrum är ett
område med en blandning av verksamheter som
bibliotek, affärer, skolor och bostäder. I närområdet
finns också en stor idrottsplats med flera
bollplaner och friidrottsarena.

Utrustningen består idag av en skatepark, en
hockeyarena och en mindre gräsyta med träd
och bänkar. Utrustningen är sliten med klotter, ett
trasigt basketmål och nedramlad papperskorg.
Själva skateparken öppnade 2011 och är
fortfarande i gott skick. Området är hårdgjort
med asfalt och betong och träden på grönytan
bidrar med välbehövlig skugga. Gräset var vid
platsbesöket vildvuxet och på en del av gräsytan
stod en sopcontainer placerad.

Skateparken

Skateparken från 2011 är i gott skick

INVENTERING

TILLGÄNGLIGHET

KLASSIFICERING

Tillgängligheten är god då hela området är
asfalterat och parkeringsplatser finns i nära
anslutning till parken vid Centrumstråket och
Centrumleden.

Ungdomsplats för målgruppen 13-18 år

INVENTERING

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

•
•
•
•
•
•

Sportytorna behöver kompletteras med en
vistelseyta där de som inte vill vara aktiva kan
hänga. Alternativa aktiviteter skulle locka fler till
rörelse och ge en större diversitet av besökare. Ett
särskilt dispositionsförslag för skateparken har
tagits fram och presenteras på sidan 29.

Skatepark
Trasig basketkorg.
Träningsyta för hockey.
Två picknickbord.
3 bänkar i betong i anslutning till skaterampen.
Två papperskorgar.

Trasig basketkorg

Gräset på grönytan är oklippt och en sopcontainer
är placerad där. I bakgrunden ses Pannafotbollsplanens fundament.
INVENTERING

65

LEK- OCH AKTIVITETSPROGRAM
BÅLSTA, HÅBO KOMMUN

15. SKEPPSPARKSSTRÅKET
Adress: Skeppsvägen/Stockholmsvägen
Klassificering: Ungdomsplats
Målgrupp: 13-18 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Skeppsparksstråket är ett grönstråk som ligger
i de mer centrala delarna av Bålsta i området
Mansängen. Omgivningens gruppbyggda villor är
från 1960-talet och många har sin trädgård eller
entrédörr mot parken. Stråket sträcker sig mellan
Stockholmsvägen och Skeppsvägen men fortsätter
även en liten bit efter Skeppsvägen och ut
mot Gröna dalen. Längs stråket finns en
parkeringsplats, en lekplats, ett fält med
fotbollsmål och grillplats samt en lund med
övervuxen vegetation.

Skeppsparksstråket är väldigt grönt och här finns
många fina och stora träd som ger naturligt
solskydd längs hela stråket.
Lekplatsen är i dåligt skick och ligger intill ett fält
med två fotbollsmål. Två spontana gång- och
cykelstråk går rakt igenom fältet vilket avsevärt
försvårar både passage och spel. Ytan är mycket
stor och inte optimalt använd.
Lekplatsen beskrivs separat på sidorna 30-33.
I lunden som ligger på den sydvästra delen av
stråket är buskarna övervuxna och de flesta gamla
entréer har försvunnit vilket ger en otrygg känsla.
Det fanns troligen tidigare en lekplats i lunden som
har försvunnit med tiden.

TILLGÄNGLIGHET
Skeppsparkens lekplats som ligger i stråket är
en av kommunens tillgänglighetsanpassade
lekplatser. Det finns en parkeringsplats i närheten.
Inre delarna av stråket är inte tillgängliga, men
det finns en asfalterad väg längs södra kanten av
stråket.

Skeppsparken
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Befintlig fotbollsplan i dåligt skick.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Ungdomsplats för målgruppen 13-18 år

•

•

Redskap: Utanför lekplatsen finns det inga
soffor/bänkar och papperskorgar i parken och
det finns mycket skräp i buskarna. Det finns
några skyltar (till ex hundar får ej rastas) som
är i väldigt dåligt skick. Det finns inga kartor
eller tydliga skyltar som visar området.
Belysning: Det finns belysning runt lekplatsen,
längs gångstråket bredvid parken och bredvid
fotbollsplanen men det finns flera dolda
platser där belysningen saknas. I lunden finns
ingen belysning alls och det ger en otrygg
känsla.
Lekplatsen: inventering beskrivs separat i
kapitlet ”Skeppsparkens lekplats”.

Lund med övervuxna växter - originala entréer har
försvunnit.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Det finns många aktivitetsplatser (fysisk aktivitet)
i centrala Bålsta, främst avsedda för organiserad
idrott. Det finns ett behov av fler platser för
spontanidrott och en lugn och stor park där man
kan vila och koppla. Målet är att skapa en levande,
gemensamt vardagsrum för alla som bor i området.
Ett särskilt dispositionsförslag för stråket har
tagits fram och presenteras på sidorna 32-37.

I lunden - möjlighet att skapa fina gröna rum med
stora träd.

INVENTERING
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16. DALSTIGEN/ULLEVISTIGEN
Adress: Dalstigen/Ullevistigen
Klassificering: Promenadstråk
Målgrupp: Alla åldrar

68

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Ett längre promenadstråk med samma sträckning
som Hälsans Stig Slí. Stråket löper genom centrala
Bålsta och vidare genom ett skogsområde norr om
centrum. Slingan passerar Järnvägsparken i norr
och Bålsta station i söder. Det finns ingen bestämd
start- eller slutpunkt utan promenaden kan
påbörjas vart som helst längs slingan. Hälsans stig
är upprättad av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
och finns runt om i hela Sverige och Europa. Tanken
med stigarna är att främja motion i alla åldrar och
förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Slingan är i Bålsta
är totalt 4km lång och för varje kilometer finns en
kilometerskylt så att den som promenerar lätt kan
hålla räkningen.

Många av de bänkar som finns utplacerade längs
stråket är i dåligt skick och fulla med klotter.
För den som inte orkar gå hela slingan på en
gång finns inte tillräckligt många viloplatser
och det saknas lekplatser för barn. Den del som
löper genom centrum är rakt dragen och det
händer inte så mycket längs stråket vilket gör
att sträckan upplevs som längre än vad den är.
Det finns flera gröna och lummiga platser längs
centrumstråket som skulle kunna tillgängliggöras
genom exempelvis möblering. Skogspromenaden
går genom vacker natur och det har nyligen gjorts
röjningar vilket gör att promenaden känns trygg
och skyltar syns bättre. Skyltningen skulle dock
behöva kompletteras då det på många håll är
oklart vilken riktning stråket tar.

Centrumstråket är rakt draget med få händelser
vilket gör att stigen upplevs som enformig och
längre än vad den är

Lummiga platser längs stråket kan lyftas fram
genom exempelvis möblering och microlekplatser

INVENTERING

TILLGÄNGLIGHET

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Den centrala delen av slingan är tillgänglig då
den följer en asfalterad väg där det är lätt att ta
sig fram med exempelvis barnvagn eller rullator. I
skogen går slingan längs en grusväg som inte är
tillgänglighetsanpassad.

Slingan behöver kompletteras med bänkar så att
den som promenerar kan vila om det behövs. Det
bör finnas bänkar i både sol och skugga. Längs
promenaden behövs fler händelser och målpunkter
som kan locka barn och vuxna i alla åldrar. Hela
slingan möbleras med bänkar och bord av samma
modell för att skapa ett enhetligt utseende
och binda ihop promenadstråkets olika delar.
Skyltningen behöver ses över så att riktningen
alltid är tydlig. Tillägg som picknickplatser och
microlekplatser bidrar till att göra stråket mer
upplevelserikt. Ett detaljerat dispositionsförslag
för hela stråket har tagits fram och presenteras på
sidorna 38-39.

INVENTERING
•
•

Bänkar
Papperskorgar

KLASSIFICERING
Promenadstråk som ska erbjuda något för alla
åldrar

I skogsdelen går stigen genom vacker natur

Många av skyltarna är täckta med klotter och på
flera håll saknas skyltning helt

INVENTERING
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17. HÄGGVÄGENS LEKPLATS
Adress: Kalmarleden
Klassificering: Möjlig närlekplats
Målgrupp: 1-6 år

OMRÅDESBESKRIVNING

NULÄGESBESKRIVNING

Lekplatsen ligger i området Fånäs i Bålstas södra
delar. Området, som består av villabebyggelse
från tidigt 1970-tal, avgränsas från övriga Bålsta
via Kalmarleden. I söder avgränsas Fånäs av
Mälaren. I norra delen av Fånäs, där parken ligger,
är bebyggelsen gruppbyggd och omges av en
engelsk park.

Lekplatsen är avvecklad. Gungställningen är tom
men sandlådan är fortfarande i bruk. Bänkar och
bord är kraftigt vandaliserade. Platsen ligger på en
gräsmatta mellan väg 544 och bostadsområdet
Fånäs. Mellan lekplatsen och vägen finns en vall.
Flera uppvuxna träd finns i närheten.
TILLGÄNGLIGHET
Några särskilda tillgänglighetsanpassningar har
inte gjorts. Parken ligger på en plan och öppne
gräsmatta i anslutning till gång- och cykelväg
varför tillgänglighet är enkelt ordnat.

Häggvägens lekplats
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Äldre gungställning utan gungor.

INVENTERING

INVENTERING

KLASSIFICERING

•

Närlekplats med målgruppen 1-6 år.

•
•
•

Gungställning i trä av äldre modell. Gungor
saknas.
Sandlåda av stockmodell. Mycket sliten.
Bänkar och bord är kraftigt vandaliserade.
Flera stora, uppvuxna lövträd ger naturlig
skugga.

Sandlåda i mycket slitet skick.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Samtliga redskap och möbler behöver bytas ut.
Inför en upprustning bör det även undersökas hur
pass stort behovet av lekplatsen är. Platsen skulle
även kunna göras till en del i parken.

Bänkar och bord hårt ansatta av vandalisering.

INVENTERING

71

LEK- OCH AKTIVITETSPROGRAM
BÅLSTA, HÅBO KOMMUN

18. SKRITTVÄGENS LEKPLATS
Adress: Skrittvägen
Klassificering: Möjlig områdeslekplats
Målgrupp: -

OMRÅDESBESKRIVNING

INVENTERING

Platsen ligger I Västra Gillmarken och är
placerad i utkanten av ett villaområde från
mitten av 1970-talet .Lekplatsen ligger mellan
Skrittvägen och Skörbyleden. En nyare gång- och
cykelväg förbinder platsen med Skörby och mot
angränsande grönområde. En större grönkil finns i
närheten.

Den ursprungliga lekplatsen är borttagen.

Utredningsområde för möjlig områdeslekplats eller
besöksmålslekplats.

NULÄGESBESKRIVNING

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Borttagen

Platsen bör utredas närmare för att undersöka
potentialen. De stora ytorna i anslutning bör
utredas för att undersöka potentialen för en
områdes- eller besöksmålslekplats. Platsen
har stora ytor, möjlighet till angöring med gång
och cykel, bil och med kollektivtrafik. Flera
villaområden i närheten, men ändå inte dikt an.
Målgruppen är 1-12 respektive 1-14år.

TILLGÄNGLIGHET
Plan mark vid entréer och närhet till
kommunikationer

Skrittvägen
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KLASSIFICERING

Utredningsområde för möjlig områdes- eller
besöksmålslekplats.
INVENTERING

KÄLLOR

Lekplats för alla – Program för
handikappanpassning av lekplatser i Stockholm
Stad (Gatu- och fastighetskontoret, 2000)
Mer åt fler på lekplatsen – Bra lekplatser för barn
med funktionshinder blir bättre lekplats för alla
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2006)
Checklista för tillgängliga lekplatser – ett
resultat av examensarbetet ”Lek utan hinder. Hur
lekplatser kan anpassas för barn och vuxna med
funktionsnedsättningar” (Sandra Malmberg, 2015)
Regler för lekplatser och lekredskap (www.
boverket.se)
Barns miljöer för fysisk aktivitet –
samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet
och rörelsefrihet hos barn och unga (Statens
Folkhälsoinstitut, Johan Faskunger, 2008)
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och
ungdomar? (Maria Hagströmer, Karolinska
Institutet)
Håbo- en kommun för framtiden.
Utställningshandling till översiktsplan. (Håbo
kommun, 2019)
Plats för lek i översiktlig planering (Stina Bodelius
& Maria Kylin, Movium fakta #5 2014)

Samtliga foton, där inget annat anges, är tagna av
AFRY.

