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Bakgrund
Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och 
är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar 
och vuxna. Utöver lekplats så finns en parkleksverksamhet 
i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Hösten 2022 togs en 
tillfällig förskolebyggnad bort i anslutning till Vängåvans 
lekplats. Det har inneburit att yta har återförts till lekplatsen. 
Parkens disposition och utformning behöver i och med detta 
ses över och ett förslag till upprustning kommer att tas fram.  
Inför det arbetet har stadsdelsförvaltningen genomfört en 
dialog via digital enkät. 

Syfte med dialogen
Synpunkter från besökare, närboende och berörda 
verksamheter utgör ett viktigt underlag i arbetet med att ta 
fram förlag för parkens nya utformning. Syftet med dialogen 
är att samla in idéer, synpunkter och berättelser om vilka 
funktioner som är viktiga att bevara, vad som är viktigast att 
kunna göra på lekplatsen och hur lekplatsen kan bli bättre. 
Dialogen syftade även till att få information om vika tider på 
dygnet lekplatsen används mest och av vilka målgrupper. 
Sammantaget ska den tidiga dialogen bidra till att kunna ta 
fram ett förlag på ny utformning som är väl förankrat med 
besökare, närboende och berörda verksamheter. 

Dialogperiod 
10 oktober - 30 oktober 2022

Deltagande
Inkomna svar via webbenkät: 113 st
Synpunkter via mail och Tyck-Till: 2 st
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Metod
Dialogen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät 
med fyra inledande frågor med svarsalternativ. Därefter följde 
tre frågor som besvarades med fritext. På projektets webbsida 
fanns länk till webbenkäten och en beskrivning av projektet. 
På plats i lekplatsen sattes anslag med information om 
enkäten upp under dialogperioden. Parklekspersonalen fick 
även enkäten i pappersform för att dela ut till dem som inte 
ville svara via webben. Information om dialogen publicerades 
också på Kungsholmens stadsdelsförvaltnings Facebook-sida. 
Utöver enkäten har stadsdelsförvaltningen även haft särskild 
dialog med parklekspersonalen.

Hantering
Samtliga inkomna svar, idéer och förslag har registrerats 
anonymt. Det här dokumentet är en sammanställning av 
resultatet. Sammanställningen publiceras på projektets 
webbsida: vaxer.stockholm/projekt/vangavans-lekplats/ 

Vad händer nu?
Försommar 2023: Möjlighet att tycka till om ett förslag till 
parkens nya utformning. 
Höst 2023: Program för upprustning beslutas i 
stadsdelsnämnden
Höst2023/vår2024: Bygghandlingar tas fram
Höst 2024: Planerad byggstart
För aktuell tidplan se: 
vaxer.stockholm/projekt/vangavans-lekplats/



Stort tack till alla som deltagit!
Era synpunkter är viktiga och 
värdefulla.

På följande sidor hittar du 
resultat och sammanställning.
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Om du har frågor
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 08 000 (växel)
E-post: kungsholmen@stockholm.se
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Inledande frågor
Engagemanget för dialogen var stort med totalt 113 inkomna svar på 
enkäten. Majoriteten av de som svarade var kvinnor eller flickor. De 
flesta som svarade var vuxna kvinnor mellan 26-65 år. I åldrarna 0-15 
år var det 28 stycken svarande. En klar majoritet av alla svarande 
uppgav att de bor på Stora Essingen, 103 stycken. De flesta har 
angett att de brukar besöka lekplatsen under eftermiddagen, 70 
stycken av de svarende. De som besöker lekplatsen i huvudsak på 
förmiddagen eller kvällen var ungefär lika många, 22 respektive 
21 stycken. I diagrammen på den här sidan redovisas resultatet av 
frågorna med svarsalternativ. 

Vem är du? Hur gammal är du? När brukar du oftast besöka 
lekplatsen?

Var bor du?
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Vad är viktigast att behålla när lekplatsen rustas upp?
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Frågan besvarades med fritextsvar. Många valde att nämna specifika 
funktioner eller redskap som är viktiga att behålla och antalet gånger 
som en funktion återkommer i svaren är redovisat nedan. Vissa 
svarade även att det var viktigt att behålla värden hos lekplatsen 
som inte är kopplat till särskila byggda eller anlagda element. Dessa 
beskrivs i den högra spalten.

Specifika lekfunktioner
Plaskdamm: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 62
Gungorna: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 38
Klätterställningen/Lekställningen: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 28
Basket/Basketkorgar/Basketplan: IIIIIIIIIIIIII 14 
Sandlåda: IIIIIIIIIIIII 13 
Pingis: IIIIII 6 
Rutschkana: IIIIII 6 
Ytor för bollspel: IIIII 5 
Klättermöjlighet: IIIII 5 
Cykelslinga: IIII 4 
Jeepen/Bilen: IIII 4
Lekhus/Lekstugan: III 3
Bytesskåpet/Bytesboden: III 3 
Fria ytor: II 2
Cyklar: II 2
Fritidsgården: II 2
Bandy: I 
Lekytor: I 
King: I 
Spännande lekredskap för fysisk aktivitet: I 
Fotbollar: I 
Lite av lekrejerna: I 
Små mål: I
Minirutsch: I 
”Lilla skogen”: I 
Fina utrustningen: I

Umgängesytor
Grill/Grillplats: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 26 
Matplats/Bord: III 3
Sittplatser: II 2 
Bord under tak: II 2 
Sittmöbler i skugga: I 
Mötesplats och tillställningar: I

Övriga funktioner
Inhägnad lek/Staket: II 2 
Säkerhet: II 2 
Mångfald/Variation: II 2
Separering från G/C väg: I 
Ytan: I 
Storleken: I
Tillgängligheten: I 
Yta för ungdomar: I

Annat viktigt att behålla
Målgrupper
För sex av de svarande var det viktigt att lekplatsen 
fortsättningsvis ska innehålla lek eller platser för 
barn i flera olika åldrar. Några önskade specifikt att 
platser för större barn och ungdomar bevarades och 
en annan ville särskilt bevara småbarnsleken. 

Grönska
Vikten av att bevara grönskan nämndes av 16 stycken 
svarande. Allra vanligast nämndes att träden bör 
bevaras, eller grönskan och naturen generellt. En 
person nämnde grönytorna kring plaskdammen. 

Känsla och atmosfär
Några av de svarande valde att påtala att det var 
viktigt att bevara lekplatsens inbjudande, charmiga, 
barnvänliga eller familjära känsla och atmosfär. 



Vad är viktigast för dig att 
kunna göra på lekplatsen? 
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Frågan besvarades med fritextsvar. Frågan 
syftade till att ta reda på mer om vilka typer 
av funktioner som lekplatsen bör erbjuda efter 
upprustningen. En mängd olika förslag och 
önskemål inkom. De olika funktionerna som 
har nämnts i svaren har räknats och sedan 
kategoriserats. Här redovisas antal svar per 
kategori med en beskrivning av svarens innehåll. 
Många av fritextsvaren innehöll olika delar och 
räknas därför in i flera av kategorierna.

Möten, umgänge & samling 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 26
För 26 av de svarande var det viktigt att lekplatsen 
ska fungera som plats för umgänge och möten 
mellan både barn och vuxna. Exemeplvis genom 
picknick, kalas och grillning. Många ville ha bord och 
bänkar att samlas kring. Sju av de svarande önskade 
också att kunna leka tillsammans med barnen på 
lekplatsen. 

Fartfyllda aktiviteter, åka & gunga
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 22 
Under kategorin har svar räknats som nämner olika 
typer av lekmoment som innebär fart och rörelse 
från specifika lekredskap. Att gunga nämns i 15 av 
svaren, följt av sju svar som önskade åka rutschkana. 
I övrigt nämndes även önskemål om linbana, 
gunghästar och studsmatta. 

Fri lek 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21
Olika former av fri lek som inte är kopplad till särkild 
lekutrustning var viktigt för 21 av de svarande. 
Exempelvis önskades plats att springa fritt, umgås 
spontant och att lekplatsen ska tillåta fri rörelse 
generellt. I kategorin har även svar räknats som 
handlade om att bada, cykla, åka sparkcykel och 
skateboard. 

Fysiska utmaningar 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21
I dessa svar påpekade att lekplatsen i framtiden 
bör ha plats för olika typer av fysiska och motoriska 
lekmoment och utmaningar. Att kunna klättra var 
det allra vanligaste svaret i denna kategori. Andra 
exempel var önskemål om hinderbana, balanslek 
och parkour. 

Bollsporter 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 20
Önskemål om att kunna spela olika typer av 
bollsporter var viktigt för 20 av de svarande. Basket 
var det allra vanligaste förslaget, följt av pingis. 
Andra bollsporter som togs upp i svaren var fotboll, 
tennis, minitennis, padel och bandy. 

Fantasilek 
IIIIIIII 8
Inom kategorin har svar räknats som berör någon 
form av fantasifull lek. Sandlek var önskat av tre. 
Andra önskemål var att lekplatsen ska öppna upp för 
lek i eller med naturen, exempelvis trädklättring eller 
att bygga med grenar eller stenar. Lekhus och lek 
kopplat till lärande togs även upp som önskemål.

Vila och lugna aktiviteter 
IIIIII 6 
De här svaren innehöll önskemål om att lekplatsen 
i framtiden ska ha platser för vila eller lugnare 
aktiviteter. Svaren handlade om att skapa bekväma 
och trevliga sittplatser för alla åldrar och mysiga 
platser för vila vid sidan om lekytorna. Andra förslag 
var att kunna sitta i solen, läsa eller att pyssla. 

Övrigt
I 16 av svaren önskades en lekplats för flera olika 
åldrar, där några specifikt önskade platser också 
för ungdomar. Några påtalade att leken bör delas 
upp med separata delar för småbarnslek. Att kunna 
leka tillsammans olika åldrar var samtidigt viktigt för 
andra. I fyra av svaren påtalades att det var viktigt 
med en variation av lekmoment eller redskap.
Säkerhetsaspekter nämndes i 13 av svaren. 
Framförallt att lekytorna ska vara instängslade. För 
andra var det viktigt med överskådlighet, att se 
barnen då de leker.
Två svarende önskade toaletter till lekplatsen. 
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Har du förslag på hur lekplatsen kan bli bättre?
Sammanställning av förslag och idéer på hur lekplatsen kan utvecklas.
Frågan besvarades med fritextsvar. Detta är en sammanställning av svaren. 

• Plan för racketsporter 
(badminton/”minitennis”/padel). 

• Allroundplan för bollsporter.
• Kompisgunga 
• Studsmattor
• Fotbollsplan
• Liten rutschkana
• Linbana
• Konstgräs för bollspel. 
• Beachvolleybollplan
• Klätterlek/klätterställning för yngre barn.
• Isbana 
• Skapa skugga, eller andra åtgärder för 

behagligare temperatur sommartid.
• Utökade aktiviteter för äldre barn.
• Höjdskillnader och nivåer exempelvis mjuka 

”kullar”. 
• Tema för lekplatsen (förslag: djur, fordon, 

mulle meck, ”den underbara familjen kanin”, 
”grisparken”, pirater, rymden, insekter).

• Plats för odling.
• Vattenutkastare för dricksvatten/

vattenfontän.
• Utegym för barn.
• Ordentlig gräsmatta. 
• Naturhinderbana
• Boulebana
• Större basketplan.

• Banor för exempelvis rullstol, cyklar, 
sparkcyklar och/eller skateboard.

• Kreativ och levande lekplats, konstnärlig 
kvalitet. 

• Kafé
• Utegym för vuxna. 
• Skate- &/eller cykelpark
• Flera informella sittplatser och bänkar.
• Parkour
• Bekvämligheter för vuxna och barn.
• Detaljer i plaskdammen för vattenlek.
• Tillgänglighetsanpassade lekredskap, 

exempelvis gunga och sandlek. 
• Scen för uppträdanden.
• Fler gungleksaker.
• Avgränsad plats för småbarnslek.
• Gummibotten i plaskdammen.
• Rutschkana ner i plaskdammen.
• Stängsel kring bollplan.
• Stora spektakulära saker. 
• Snurrlek
• Mer grönska
• Fler gungor 
• Ta bort dammen.
• Båtformad klätterställning med rutschkana.
• Olika former av lekhus. 

• Rymdfarkost
• Solbäddar vid plaskdammen. 
• Konstgjord bäck. 
• Fruktträd
• Djur, till exempel kaniner, getter, minigrisar.
• Instrument/lek med ljud.
• Toaletter fasta eller temporära, skötbord.
• Utvecklad bytesbod. 
• Graffitivägg exempelvis i kombination med 

klätterlek eller bollplank. 
• Konstgräs
• Musikhörna med instrument. 
• Labyrint/hinderbana
• Sinnenas trädgård
• Bikupor
• Snurrgungakarusell
• Stång för att leka limbo. 
• Klättervägg
• Leksaksboll som sitter fast i planka.
• Justerad belysning för att inte störa 

närboende.  
• Kreativ och förbättrad belysning.



Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 76 
Box 49039, 100 28 Stockholm
08-508 08 000


