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Bakgrund
Kristinebergsparken är en av Kungsholmens 
naturparker. Parken är från början ett stycke natur 
som bevarades då de omkringliggande husen 
byggdes under 30-talet. De många gamla träden i 
parken och speciellt ekarna är mycket betydelsefulla 
för den biologiska mångfalden. Lekplatsen ligger 
på en liten höjd i parkens östra del och kantas av 
naturmark med bland annat ekar, tallar och berg 
i dagen. Både lekplatsen och naturmarken intill 
används idag som lekmiljö för boende i området 
samt förskolor med verksamhet i närheten. Lekytan 
omgärdas av ett trästaket med grindar både i norr 
och söder. Här finns idag en klätterställning, en 
rutschkana, två fjäderlekar, en större gungställning 
och sandlådor bland annat. Intill entrén till lekplatsen 
står en bod i dåligt skick med förvaringsmöjligheter. 
Både markmaterial och lekutrustning är idag slitet 
och i behov av upprustning, därför har Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning under våren tagit fram detta 
upprustningsförslag.

Mål
De övergripande målen för upprustningen är att; 
• Utveckla lekplatsens tillgänglighet, genom bättre 

belysning samt bättre anpassat markmaterial och 
lekutrustning.

• Skapa en plats som kan fungera som utflyktsmål 
för förskolegrupper samt boende i området. 

• Anpassa lekplatsens utformning till den 
omkringliggande naturmiljön. 

• Skapa en fantasieggande och lekfull plats, med 
koppling till naturen. 

• Anpassa valet av lekutrustning för att passa 
mindre barn eftersom många förskolor använder 
platsen idag.  

Figur 2 - Bilden visar en av de klätterställningar som finns på lekplat-
sen idag. Vi föreslår att klätterställningarna byts mot en ny större och 
sammanhängande klätterställning med rutschkana. 

Figur 3 - Bilden på gungställningen i lekplatsens norra del. Grinden in 
till gungorna behöver rustas upp och vi föreslår en ny gungställning 
med plats för kompisgunga, däckgungor och småbarnsgungor. 

Figur 4 - Bilden visar lekplatsens västra del med fjädergungdjur och 
sandlåda. Naturmarken som omgärdar lekplatsen syns tydligt här och 
kontakten med denna vill vi förhöja i förslaget. 
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Figur 1 - Karta över Kristineberg där lekplatsen är markerad med cirkel. 

Här ligger 
lekplatsen



Upprustningsförslag
Lekplatsens nuvarande storlek behålls för att göra 
så lite inverkan på naturmiljön runtomkring som 
möjligt. Strukturen inne på lekplatsen förändras med 
mjuka former som ska ge en mer lekfull och naturlig 
upplevelse. Ny lekutrustning placeras ut till stor del av 
trämaterial med lekmöjligheter främst anpassad för barn 
i förskoleåldern. Eftersom lekplatsen ofta används som 
utflyktsmål har två rejäla picknickbord placerats utanför 
lekytan intill naturmarken. Tanken är att de grupper som 
besöker lekplatsen ska ha en plats att samlas kring. Då 
markmaterialet kring lekutrustningen är slitet byts sanden 
ut mot lekbark i den södra delen. Ytorna med lekbark bryts 
av med gångar i stenmjöl. Kring gungorna behålls sanden 
förutom under den nya kompisgungan där det istället 
läggs gummiasfalt för att skapa god tillgänglighet. Målet 
är att lekplatsen ska kunna användas av flera och under 
större del av dygnet. En belysningsmast med strålkastare 
som riktas mot lekytorna och entrén är därför placerad 
intill entrégrinden. Strålkastarnas riktning ska justeras för 
att inte blända husen runtomkring. På nästa sida ser du en 
illustrationsplan som visar upprustningsförslaget ovanifrån.  

Klätterställning med bred rutschkana, 
klätternät, hängbro och lektorn. 

Gungställning med plats för en kompisgunga, två 
däckgungor och två småbarnsgungor. 

Fjädergungdjur i trä med 
naturtema. 

Balansbana med stubbar och 
balansbom. 

Exempel på lekskulpturer som placeras ut i 
naturmarken intill lekplatsen. 

Lekhus i trä. 

“Lustiga speglar” med 
kurvat spegelglas som 
skapar roliga former.  

Åtgärder i korthet
• Nya och renoverade markmaterial; lekbark, sand 

och en liten del gummiasfalt. 

• Plats för samling med picknickbord. 

• Ny lekutrustning främst i naturmaterial för att 
passa väl in i omgivningen. 

• Böljande formspråk på lekplatsens ytor för att ge 
en lekfull karaktär som samspelar med naturen 
runtomkring. 

• Boden vid lekplatsens entré rivs och ersätts 
med förvaringslådor inne på lekplatsen för 
förskoleverksamheterna i området. 

• Staketet renoveras och målas om. 

• Belysningsmast vid entrén för förbättrad 
tillgänglighet och trygghet.

Lekutrustning 
På denna sida ser du illustrationer av lekutrustningen i 
upprustningsförslaget. Den planerade lekutrustningen 
består av; 

• En stor klätterställning anpassad även för mindre barn 
med bland annat rutschkana hängbro och lektorn. 

• Fjädergungdjur med naturtema. 

• En ny sandlåda med kubbsarg, lekbord och sittrappa på 
sandlådesargen. 

• Kurvade speglar som triggar fantasin och ger 
spännande sinnesupplevelser. 

• Lekhus i trä för rollek och som litet gömställe. 

• En ny gungställning med kompisgunga, två däckgungor 
och två småbarnsgungor. 

• En enklare balansbana med stubbar och balansbom. 

• Lekskulpturer med naturtema som placeras utanför 
lekplatsen i naturmarken. 



Illustrationsplan
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Har du frågor eller vill veta mer kontakta: 
Jessica Jerrås 
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 09 888
E-post: jessica.jerras@stockholm.se

Tyck till!
Vill vill gärna veta vad du tycker om förslaget. 
Mellan 17 maj och 6 juni kan du lämna dina synpunkter 
på förslaget via en webbaserad enkät. 

Här hittar du mer information om hur du går tillväga för 
att tycka till: 
start.stockholm.se/kristinebergsparkenslekplats 


