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Sammanfattning
Gestaltnings vision

Gestaltnings strategi

Gestaltnigs karaktär

Programarbete

feb

Inledning
DIALOGARBETE

Dialog med medborgare ska genomför-
as tidigt medan programmet fortfarande 
är öppet för större förändringar. Dialogen 
utformas som ett samarbete, en möjlighet 
att träffas, lära av varandra och utbyta idéer 
och synpunkter. 

SYFTE

Syfte med dialogen är att ha ett sampel med 
brukarna . Delaktighet ska ske tidigt i gestalnings-
processen innan området har börjat planeras eller 
analyseras . Dialogen blir därmed ett sätt att få en 
djupare kunskap och förståelse för Vasaparken . 
Detta blir ett tydligt micro-deltagande där idéer 
och insikter om platsen används som viktiga förut-
sättnigar för förslaget . Brukarna blir medskapande 
av idéerna även om det är vi som är ansvariga för 
gestaltningen . 

BRUKARNA
De flesta barn och unga tillbringar mer tid utom-
hus  och i det offentliga rummet än vad vuxna gör. 
Det är därmed av stor vikt att ta reda på barn och 
ungas egna synpunkter och inte enbart lyssna på 
de vuxnas perspektiv gällande deras behov. Ön-
skemålen kan annars omtolkas då de inte längre 
utgör förstahandskälla . 

PLATSEN

Vasaparkens parklek ligger centralt placerad på en 
höjd och omges av högresta äldre träd och sling-
rande gångvägar vars formspråk även kan avläsas 
i parklekens mjuka och böljande gestaltning . Med 
sitt kuperade landskap bildar Vasaparken ett grönt 
inslag i den täta kvarterstaden där den är en viktig 
målpunkt för de angränsande förskolorna och 
grundskolorna .

Parklekens norra del upptas till stor del av ett gum-
miberg med integrerade lekmöjligheter i form av 
mindre studsmattor, klättervägg, klätternät och en 
ruschkana i det nordöstra hörnet. Vidare finns det 
en kompisgunga intill parklekens lokaler och en rad 
med gungor för främst yngre åldrar intill en sand-
låda . I anslutning till gungorna står en leklastbil . I 
områdets östra del i närheten av lokalerna finns det 
vattenlek med en dusch, stenar målade i färgglada 
kulörer, bänkbord och odlingslådor . I väster står en 
scen riktad mot en öppen asfalterad yta som möj-
liggör bollspel i form av bandy, pingis och basket . 
Ytan avgränsas av en böljande betongmur som 
samspelar med det omkringliggande landskapet .

UTFÖRANDE

Dialogen utförs med tre grupper där varje grupp 
består av 4-6 personer som deltar i olika workshops 
och aktiviteter . Målet är att tillsammans med få 
en större förståelse för deras insikter och kun-
skap samt ta till vara på deras unika perspektiv 
av området som är till och för dem . Den första 
gruppen består av vuxna från parklekspersonelen. 
Den andra utgörs av barn som är 11-12 år och den 
tredje av unga i åldern 13-15 år från de närliggande 
mellan- och högstadieskolorna .

 ● Parklekspersonalen v. 7

 ● Barn 11-12 år v. 8

 ● Unga 13-15 år v. 8
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Gummiberg
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Karta över Vasaparkens parlek området 
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Illustrerande diagram 

DIALOG AKTIVITETER

Inledning

GÅTUR

Gåtur har använts som ett verktyg för att utvärdera 
olika miljöer i nuläget . Det ger oss möjligheter till 
att undersöka den befintliga miljön och väcker 
reflektioner vilket i sig kan leda till nya lösningar 
där vi förbättra platsen tillsammans .

Arbetet utförs med en dialogledare och en doku-
mentationsledare som dokumenterar dialogen 
i bild och text. Aktiviteten förbereds genom att 
bestämma i förväg vilka platser som ska besökas . 
Det blir ca 6 stopp på gåturen där varje börjar med 
att deltagarna oavbrutet svarar på 1-2 frågor under 
ca 5 minuter . Gåturen skapar en möjlighet att bli 
hörd men även ett tillfälle att lyssna på varandra . 
Därefter fortsätter samtalet i grupp där deltagarna 
spontant svarar på frågan eller går vidare till andra 
tankar om platsen . Efter ungefär 10 minuter går 
vi vidare till nästa stop . Dialogledaren har alltid 
i åtanke att se till att deltagarna turas om med 
att svara eller spontant delger sina tankar under 
samtalet . Dokumentationsledaren tar bilder och för 
anteckningar under diskussionen .

PEKLEKEN

Pekleken har använts som ett verktyg för att prata 
om platsens användning och upplevelse med hjälp 
av frågor som bygger runt olika sinnen som hörsel, 
doft, minne mm .  Det är ett sätt att samla in kun-
skap som väcka tankar bortom det vi ser .

Aktiviteten förbereds genom att formulera frågor-
na i förväg . Varje fråga tar upp något bortom det 
visuella och kan handla om fågelkvitter, blomdoft 
eller något minne från platsen . Deltagaren visar på 
ett flygfoto var detta utspelar sig och sedan får hela 
gruppen en stund att fundera tillsammans . Dialog-
ledaren har i åtanke att se till att deltagarna väntar 
på sin tur samt ger utrymme för det spontana 
samtalet . Dokumentationsledaren tar bilder och för 
anteckningar som sedan sammanställs .

FÄRGKARTA

En färgkarta har använts som ett verktyg i dia-
logarbetet . Det är en enkel och lekfull aktivitet som 
indikerar för gruppen att något konkret kommer 
att hända där de har möjlighet att påverka platsens 
kulörer .

Aktiviteten förbereds med en RAL fjäderfärgkarta 
med ca 213 färger . Varje deltagarna turas om med 
att fritt välja en färg de vill se på platsen i framti-
den . Detta dokumenteras och sparas till ett senare 
tillfälle i processen då förslaget ska färgsättas .

FRAMTIDSCOLLAGE

Framtidscollage har använts som ett verktyg för att 
utveckla tankar och visioner om platsens framtid . 
Det är ett effektivt sätt att sammanställa visuellt 
hur gruppen upplever hur parkleken kan förbättras, 
vad den behöver och vad deltagarna som individer 
vill ha på platsen .

Aktiviteten förbereds genom att i förväg skriva ut 
ett foto på platsen i format A1 . För att hjälpa delta-
garna att formulera sin egen vision finns utklippta 
bilder på varierad utrustning som lek, möblering, 
konst, vegetation mm. Som komplement finns även 
post-it lappar för att med hjälp av text förtydliga 
deras framtidsvision . Arbetet utförs i mindre 
grupper med 2-3 deltagare i varje grupp för att 
skapa utrymme för egna tankar samt ge de tillfälle 
att samarbeta .  Efter 15 minuter visar varje grupp 
sitt framtidscollage och berättar ostört för hela 
gruppen . I slutet har alla deltagare fått chansen 
att ge oss en visuell berättelse om deras vision för 
Vasaparkens parklek. Allt detta dokumenteras i text 
och bild .
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Bilder från Vasaparkens parklek,  vy över låg mur och klätterväggen

Vy över gungor

Vy över grusytan med odlingslådor och bänkbord

DIALOG AKTIVITETER

Inledning

Vy över rutschkana

Vy över bänkbord, dusch och färgglada stenar
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 Vad kan förbättras/ändras?

 ● Någonting mer än odling bör hända på grusytan. 
Grusytan används mycket av besökare som äter lunch 
vilka tar upp sittplatserna.

 ● Kompisgungan är främst till för de större barnen.

 ● Se hur parkleksmodellen med en tydlig avgränsning 
mot omgivningen. 

 ● Backen används som pulkabacke så ytan får gärna 
förlängas.

 När/var är den tråkig/farlig? 

 ● Marken är inte brukbar och vi får inte använda gräs-
ytan.

 ● Parklekar har vanligtvis en inhägnad, här finns det 
ingen gräns.

 Vad vill ni/du göra här?

 ● Ta bort allt då underlaget har halkrisk. Det skulle vara 
bättre med asfalt, grus, gräs eller sand.

 ● Här skulle det istället vara en klätterställning med sta-
ket eller en länga med gungor. Alternativt kan fokus 
vara på en barnhage där yngre barn kan vistas.

 När brukar det vara mest folk?

 ● Generellt är det mycket folk i parken dagtid och barn-
vagnar tar mycket plats vilket innebär brist på plats 
för barnen att leka. 

 ● En lösning skulle kunna vara att bredda parken, ta 
bort gummiberget och ha en avsedd plats för barn-
vagnsparkering.

 ● Det är mest människor i rörelse när de hämtar från 
förskolan mellan kl. 15:00-15:30. 

 ● Under sommar är det ca 2000 besökare per dag. Un-
der vintern är det ca 800-900 barn per dag.

 ● Generellt för platsen behövs grindar för att markera 
inne och ute. En konsekvens är annars att lekutrust-
ning ofta hamnar nere mot bilvägen.

 Hur kan platsen bli mysigare?

 ● Målningarna på asfalten är trevliga men däremot 
är de ologiskt att måla på asfalten framför en entré 
eftersom det blockerar för besökare som ska röra sig 
till och från parkleken.

 Vad gör andra här? 

 ● Personal solar på gummiberget. 

 ● Större barn gör volter på studsmattorna 

 ● Det är roligt med vattenlek men det nära läget till 
sandlådan gör att sand placeras i vattenleken.

Workshop

 Vad gjorde ni/du här senast?

 ● Scenen byggdes om då den började ruttna och det 
togs även bort ett träd. På grund av bland annat alm-
sjuka mår många träd dåligt i parken.

 ● Nyligen uppmärksammades även FN dagen med upp-
trädanden på scenen. Scenen används för teater under 
höstlovet. Annars händer det inte särskilt mycket på 
scenen då det är svårt att arrangera evenemang. Vid 
regn ockuperas den av barnvagnar. På dagarna an-
vänds den för träningsevenemang vilket gör att frågan 
”Vems är scenen?” uppstår.

 Finns det något som saknas?

 ● Gräs. Möjlighet att kunna cykla snabbt och en öppen 
yta för bandy. Just nu är den öppna ytan för liten.

 ● Den prioriterade gruppen är 10-15 år.

 Vad gör ni/du här på sommaren?

 ● Rastar hundar och halkar.

 ● Ytan bakom gummiberget används inte på grund av 
slitage på gräset och att träden inte mår bra.

 Hur kan platsen bli spännande?

 ● Platsen kan bli spännande genom nivåskillnader, 
lekstugor och små studsmattor.

 ● En markerad gångslinga. Det är dålig överblick bak-
om berget.

 Vad gör ni/du här på vintern?

 ● Under vintern sker det mest underhåll genom att det 
plogas och sandas. Där det inte plogas har personalen 
plogat själva. Annars ser parkleken likadan ut. Besö-
kare drar runt sina barn och backen används.

 ● Det vore roligt för barnen att kunna spela bandy och 
basket även på vintern.

GÅTUR: PARKLEKSPERSONALEN

Karta med platserna markerade för aktiviteten Gåtur
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 Var skulle du vilja ha en sittplats?

 ● Tidigare har det funnits sittplatser runt sandlådan i 
form av stolar för endast en person. Det vore bättre 
med låga stolar där det går att sitta ihop med barnen. 
Det är även viktigt att de är anpassade för funktions-
hindrade, däremot är parken generellt inte tillgänglig 
för alla.  

 ● Sittplatserna ska därmed vara för barnen vilket blir ett 
problem när vuxna kommer dit och tar upp platser-
na när de äter lunch. Det är även brist på sittplatser i 
solen vilket gör att folk sitter på gummiberget. Det är 
däremot viktigt att sittplatserna inte blockerar så att 
det blir mindre öppna ytor. En lösning skulle kunna 
vara att bygga sittplatserna i olika nivåer eller bänkar 
runt träden. 

 ● Ett önskemål är att sittplatserna placeras nära ytor 
med odling i pedagogiskt syfte för att belysa för barn 
vikten av insekter och blommors närvaro. Parkleken 
Ripvidet är ett exempel på kombination av odling och 
sittplatser.

 Var skulle du vilja höra fågelkvitter? 

 ● Bakom de röda husen finns det mycket fågelar som 
barnen tycker om att titta på när de äter. Fåglarna 
skapar en harmoni. 

 Var skulle du vilja känna blomdoft? 

 ● Eftersom att det är solläge vid grillen och odlingen 
skulle det kunna vara en yta intill med kryddor som 
i pedagogiskt syfte demonstrerar att det är möjligt att 
odla sin egen mat. 

 ● För att lyfta vikten av att värna om miljön skulle det 
vara fördelaktigt att kunna skapa en sommaräng till-
sammans med barnen. Det skulle även kunna finnas 
planteringslådor som avskiljer de olika delarna av 

Workshop

parkleken för att skapa mindre rumsligheter. Det är 
en kvalitet att kunna lyssna på fågelkvitter mitt i stan 
och se bin och fjärilar.  

 ● En vision för Vasaparkens parklek är Melonparken i 
Hässelby. En skillnad mellan Vasaparken och Me-
lonparken är däremot besökstrycket som är högre i 
Vasaparken. En lösning skulle kunna vara rum i rum 
med exempelvis en barnhage där besökare tydligt ser 
att det är fullt och därmed avvaktar med att komma 
till parken.

 Var skulle du vilja se nåt spännande?

 ● Ersätt gummiberget med något spännande. Det skulle 
kunna vara en klätterställning, gungbräda eller en 
linbana i anslutning till klätterställningen för att upp-
muntra till att leka ”inte nudda mark”.  

 ● Barnen tycker mycket om käpphästar. Generellt upp-
skattas djur där barnen kan klättra upp eller som de 
kan sitta på.

 Var och vilka aktiviteter utför tjejer  
 här?  

 ● Tjejer gungar mest i kompisgungan, vistas vid studs-
mattorna och uppskattar även basket. De önskar att 
ha hängmattor med tak eftersom de vill kunna sitta 
och ta det lugnt tillsammans. Vid ett tillfälle placerade 
vi ut sittpuffar vilket de uppskattade eftersom de kun-
de sitta ihop. De önskar att ha sociala platser. Annars 
är det relativt jämställt i parkleken. 

 Var och vilka aktiviteter utför killar  
 här? 

 ● Pojkar spelar främst bandy och använder king-rutan.

PEKLEKEN: PARKLEKSPERSONALEN

Karta med platserna markerade för aktiviteten Pekleken
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Workshop

Personalen arbetade tillsammans fram sin 
vision och presenterade sedan sitt förslag 
med bilder och post-it lappar.

Parklekspersonalen framhöll att hållbarhet är en 
viktig aspekt att beakta vid ombyggnad av Vasa-
parkens parklek . De presenterade ett förslag där 
material som plast/gummi togs bort och ersattes 
med naturmaterial som trä, gräs och sand . I deras 
vision  finns möjlighet att pedagogiskt öka barn och 
ungas miljömedvetenheten genom element som 
odling, insektshotell och ängsytor . 

I Vasaparkens parklek finns plats för alla åldrar 
där de yngre barnen får en samlad barnhage . Det 
finns möjlighet till rörelse och en bred variation av 
utrustning med allt ifrån hopplek, lekhus, en stor 
kompisgunga, gungbräda, gungställning, linbana, 
volträcke, ljudsystem och cykelbanor .

FRAMTIDSCOLLAGE: PARKLEKSPERSONALEN

Parklekspersonalens framtidscollage
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vill lyssna på 
fågelkvitter mitt i 

stan, se fjärilar

Workshop

RAL 1028 RAL 2007RAL 3027 RAL 6016

Parklekspersonalen valde en varm färgskala med 
starkt orangegul, rött och grönt där bland annat 
färgskalan i Melonparken i Hässelby var en inspira-
tion .

De utvalda färgerna är:

FÄRGKARTA: PARKLEKSPERSONALEN

Aktivitet inomhus - Val av färg

Referensprojekt - Inspiration från Melonparkens färgskala Referensprojekt - Inspiration från Melonparkens färgskala 

Referensprojekt - Melonparkens varma färgskala Referensprojekt - Vy över Melonparken
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 Vad kan förbättras/ändras?

 ● Ytterligare en basketkorg.

 När/var är den tråkig/farlig? 

 ● Inget är farligt vad jag kan se men man skulle kanske 
kunna ramla här.

 ● Uppe på toppen av gummiberget är det bristande 
säkerhet så där skulle man kunna ramla ner. Det går 
även att klättra upp ovanför klätterväggen och ramla 
ner framför den.

 Vad vill ni/du göra här?

 ● Det skulle vara bra med en till kompisgunga som man 
kan vara flera i eftersom det bildas kö till den som 
finns.

 ● En till gunga med en rak sittyta skulle vara bra.

 När brukar det vara mest folk på plat 
 sen?

 ● Det är flest besökare på sommaren och under skolav-
slutningen. 

 ● Under helgdagar är besökare här strax efter lunch.

 Vad gjorde ni/du här senast?

 ● Spelade basket. Basketkorgen fungerar bra, men 
ibland är det jobbigt att den studsar över staketet.

 Finns det något som saknas?

 ● Det känns tomt i mitten men mycket plats runt om 
ytan. 

 ● Besökare i vår ålder håller mest till på fotbollsplanen 
eftersom vi tycker om sport. Det skulle vara roligt 
med en padelbana, fler pingisbord och ytterligare en 
basketkorg så att det går att spela match. Basketplanen 
skulle även kunna vara avgränsad.

 ● Det saknas bänkar.

 ● Det skulle vara kul med en klätterställning.

Workshop

 Vad gör ni/du här på sommaren?

 ● På sommaren springer vi runt, leker kull, hoppar 
studsmatta, sitter barnvakt och leker kurragömma.

 Hur kan platsen bli spännande?

 ● En 300m hög skyskrapa.

 ● En trädkoja.

 ● En linbana.

 ● Studsmattor som man kan hoppa högre.

 ● En målad slinga i marken.

 Vad gör ni/du här på vintern?

 ● -

 Hur kan platsen bli mysigare?

 ● -

 Vad gör andra här? 

 ● Åker rutschkana eller cyklar på karusell-cykeln.

 Hur kan platsen bli magisk?

 ● Många åker skateboard så kanske med en skateboar-
dramp. 

 ● En hinderbana skulle göra platsen magisk.

GÅTUR: BARN 11-12 ÅR

Karta med platserna markerade för aktiviteten Gåtur
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Workshop
GÅTUR: BARN 11-12 ÅR

Vy mot klätterväggen Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid sandlådan

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid norra entrén Vy mot sandlådan och klätterväggen 

Aktivitet utomhus - Gåtur. På gummiberget

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vy mot gummiberget och barn som spelar bandy 
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Under aktiviteten framtidscollage delades 
barnen upp i två grupper där deltagarna fick 
samarbeta för att med hjälp av bilder och 
ord förklara sin framtida vision för Vasapar-
kens parklek. 

Gemensamt för gruppernas framtidscollage var 
att de vill lägga till ytterligare pingisbord . Båda 
grupperna tycker att ytan bakom scenen behöver 
göras om och att det gärna får finnas trädkojor, 
hängmattor eller en myshörna . De betonade att det 
behövs fler kompisgungor och gungor generellt. 
Uppe på gummiberget kan det finnas solskydd eller 
en klätterställning . 

Den ena gruppen kom med förslag att förbättra 
studsmattorna och rutschkanan och anlägga en 
hinderbana bakom bussen . Entrén föreslogs annon-
seras med en färgglad kulör som gör den inbjudan-
de. I sollägena finns sittplatser som det är möjligt 
att sola på och vid berget finns djurskulpturer som 
bidrar till naturupplevelsen .

Den andra gruppen lyfte belysning som en viktig 
aspekt . Förslaget visade ett ljusmönster i marken 
och en spektakulär belysning i delar av parkleken . 
De framhöll även att det skulle vara roligt med en 
mountainbikebana . Duschen byts ut mot sittplatser 
där det är möjligt att ladda sin mobil . Intill kom-
pisgungan kompletteras sittplatser med inbyggd 
musik .

Workshop
FRAMTIDSCOLLAGE: BARN 11-12 ÅR

Barnens framtidscollage
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En mysshörna 
och fler 

sittplatser

RAL 3024 RAL 4012 RAL 6005

RAL 3017 RAL 1026 RAL 6027

Workshop

Barnen drogs till både varma och kalla färger i rött, 
rosa, grönt, gult, lila och blått .

De utvalda färgerna är:

FÄRGKARTA: BARN 11-12 ÅR

Aktivitet inomhus - Framtidscollage

Aktivitet - Färgkarta. Barnen väljer färger 

Aktivitet - Färgkarta. Barnen väljer färger 

Aktivitet - Färgkarta. Barnen väljer färger 

Aktivitet - Färgkarta. Barnen väljer färger 
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 Vad kan förbättras/ändras?

 ● Någonstans kan det finnas mer picknickbord så att 
det är möjligt att komma hit på sommaren. Borden 
brukar nämligen vara fulla.

 När/var är den tråkig/farlig? 

 ● Lite för många saker är specifikt för mindre barn. 

 ● Generellt skulle det kunna finnas fler saker i parkle-
ken eftersom det finns mycket plats. 

 ● Förstår inte anledningen till att det står en dusch på 
ytan. 

 ● Under sommaren brukar de mindre barnen cykla på 
trehjuling ner för backen. 

 ● Det skulle vara bra att begränsa området där barnen 
kan cykla fritt så att de inte skadar sig.

 Vad vill ni/du göra här?

 ● Överlag skulle det vara bra med ett ställe som hade 
toaletter. 

 ● En del ytor är lite tomma och det skulle vara fint med 
fler träd, växter i allmänhet och rabatter med ätbara 
växter. 

 ● Kanske ett ytterligare utegym, matplatser och food-
trucks.

 När brukar det vara mest folk på plat 
 sen?

 ● Under sommaren och på helger vid lunch. 

 ● Överlag så är det för trångt vilket gör att man avstår 
från att använda saker.

 Vad gjorde ni/du här senast?

 ● Rastade min grannes hund

 ● Hämtade min lillebror.

 Finns det något som saknas?

 ● Det är ett för stort och tomt område. Här skulle man 
kunna ha ytan för de som cyklar trehjuling. 

 ● Det skulle även kunna vara något roligt på scenen.

 Vad gör ni/du här på sommaren?

 ● Vi brukar ha picknick på kullarna (utanför området).

 Hur kan platsen bli spännande?

 ● Det skulle vara spännande att ha musik på somma-
ren som gör att det går att sjunga med och dansa på 
scenen. 

 ● Det skulle även vara bra att kunna köpa fika i parken 
på sommaren.

 ● En ordentlig badanläggning, en pool kanske.

 Vad gör ni/du här på vintern?

 ● Pulka, snöbollskrig och skridskor.

 Hur kan platsen bli mysigare?

 ● Fler matställen

 ● Möjlighet till picknick

 ● Paviljonger med linspänd belysning

 Vad gör andra här? 

 ● Här är det mest mindre barn men vi brukar gunga på 
kompisgungan, däremot skulle det vara bra med en 
till då man får köa till den som finns.

 ● Folk brukar gå promenad genom parken

 ● Skulle det vara fint med mer vegetation som odling 
och mindre träd och växter som blommar som exem-
pelvis syren.

 Hur kan platsen bli magisk?

 ● Fler färger än faluröd.

 ● Små hus.

 ● Ett sagoslott eller en liten stad.

 ● Kaféer.

Workshop
GÅTUR: UNGDOMAR 13-15 ÅR

Karta med platserna markerade för aktiviteten Gåtur
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Workshop
GÅTUR: UNGDOMAR 13-15 ÅR

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid scenen

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid basketplanen

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid grusytan

Aktivitet utomhus - Gåtur. Vid lastbilenAktivitet utomhus - Gåtur. Vid gungorna
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Ungdomarnas framtidscollage

Deltagarna delades upp i två grupper och ar-
betade tillsammans fram sin framtidsvision 
som de sedan presenterade i text och bild.

Den ena gruppen visade upp en parklek som inne-
höll mer färg där både asfalten och ytan bakom 
scenen sprakar av färgstarka inslag . De små husen 
intill scenen ersätts med djurskulpturer som en 
mammut och där gynnas även insekter genom 
bihotell . Gummiberget får genomgående tunnlar 
och har fler äventyrliga sätt att ta sig upp på. 
Basketplanen kompetteras med en inhägnad yta för 
trehjulingar, studsmattorna förbättras, den cirku-
lära cykeln kan tas bort och uppe på berget finns en 
utsiktsplats. Runtom i parken finns moderna och 
bekväma sittplatser .

De andra deltagarna presenterade ett förslag som 
bestod av en magisk skog med en portal, lyktor som 
i ett sagoland med oproportionerliga element och 
slingrande stigar . Stigarna leder även till en stad 
med slott, små byggnader med affärer, en polissta-
tion och fabriker. På platsen finns även en vatten-
samling, fler och större studsmattor, en ordentlig 
basketplan, idrott, gym och pingisbord . Mellan 
dessa platser finns mycket vegetation, odlingsbäd-
dar, soldäck och paviljonger där det är möjligt att 
sitta tillsammans .

Workshop
FRAMTIDSCOLLAGE: UNGDOMAR 13-15 ÅR
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djurskulpturer 
mer odling 

och färg

Naturfärger och pastell inspirerade främst de unga 
där de valde färger i beige, ljusgult och ljusrosa . De 
valde även en starkt röd kulör .

De utvalda färgerna är:

RAL 1034 RAL 3015 RAL 1001 RAL 3020

Workshop
FÄRGKARTA: UNGDOMAR 13-15 ÅR

Aktivitet inomhus - Framtidscollage

Aktivitet - Färgkarta. De unga väljer färger Aktivitet inomhus - Framtidscollage

Aktivitet - Färgkarta. De unga väljer färger Aktivitet - Färgkarta. De unga väljer färger 
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ENKÄTSVAR INFO
 ● totalt 74 svar (17 digital + 57 fysisk)

 ● v11-v12 digital & fysisk frågelåda 

 ● personer som svarade var ca 30år uppåt

Genom en frågelåda har parkens besökare 
möjlighet att komma med synpunkter avse-
ende hur Vasaparkens parklek kan utveck-
las. Frågelådan fanns tillgänglig på platsen 
under vecka 11 och 12 år 2022. 

På följande sidor är inkomna enkätsvar samman-
ställda under några huvudrubriker där antalet 
streck anger hur många personer som uppgivit 
detta .

Enkätfrågorna bestod av åtta frågor varav resultatet 
redovisas nedan . 

Frågorna var:  
Hur tycker du att lekplatsen fungerar idag?  
Vad skulle du vilja göra om eller lägga till? 

Övriga frågor var:  
Vem är du?  
Hur gammal är du?  
Var bor du?  
Hur ofta brukar du besöka Vasaparkens lekplats? 
Hur länge brukar du stanna?  
Brukar du ta del av parkleksverksamheten som 
bedrivs i Vasaparkens lekplats? 

Hur tycker du att lekplatsen funge-
rar idag?

Upplevelse

Bra   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Okej     IIIIIIIIIIII

Mer utrustning IIIIIIIIII

Roligt   IIIIIIII

Mycket bra  IIIIII

Behöver upprustning   IIIIII

Bättre anpassad för små barn  IIIII

Bristande säkerhet    IIII

Saknar nya aktiviteter för mindre barn IIII

Behövs avgräsningar   IIII

Det finns ett bra utbud av utrustning  IIII

Ytan kan utnyttjas bättre   III

Byggs om för ofta    III

Fler aktiviteter för större barn  II

Mer personal     II

Ta bort gummiberget   II

Inte bra     II

Mycket folk     I

Saknar överblick    I

Frånvaro av toaletter   I

Vad skulle du vilja göra om eller 
lägga till?

Disposition, programmering och innehåll

Klätterställning   IIIIIIIIIIIIIIIIII

Bebisgungor    IIIIIIIIIIIII

Gungor generellt   IIIIIIIIII

Linbana    IIIIIIIIII

Singelgungor   IIIIIII

Inhägnad del för mindre barn IIIIIII

Rutschkana    IIIIII

Bättre belysning   IIIIII

Reparera det som är trasigt IIIIII

Fler/förbättrade cyklar  IIII

Vattenlek    IIII

Utrustning för äldre barn  IIII

Förbättrad sandlåda  IIII

Kompisgunga   III

Karusell    III

Gör gummiberget mindre halt III

Djurskulpturer   II

Fotbollsplan    II

Interaktiv sandlåda   II

Ta bort gummiberget  II

Uppdelning av lekytor baserat på ålder II

Tema Astrid Lindgren   II

Avgränsa mot omgivningen  II

Gunghästar     I

Lekhus     I

Fler bandybollar    I

Värmerum     I

Stenar möjliga att måla på   I

Gungbräda     I

Uppdatera gåvagnarna   I

En till basketkorg    I

Mer grönska     I

Parkourbana     I

Bandybana     I

Bordtennis     I

Snurrplatta     I

Modernare     I

Mer personal     I

Äventyrsdel     I

Område för äldre barn   I

Egen yta för trehjulingar och cyklar I

Lösa leksaker    I

ENKÄTFRÅGOR & UPPLÄGG

Frågelåda
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Statistik och diagram - Norrmalms stadsdelsförvaltning

ENKÄTSTATISTIK

Frågelåda
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KOMMENTARER
 ● ”Fler småbarngungor, gunghästar”

 ● ”Kräver upprustning”

 ● ”Minska gummiberget, ”

 ● ”Gummiberget är farligt”

 ● ”Dansbanan används inte”

 ● ”Mer klätterställningar”

 ● ”Kunde göras mer för större barn”

 ● ”Mer cyklar, kärror, ”

 ● ”Gummiberget är farligt”

 ● ”Saknas uppdelning mellan ytor för äldre 
och yngre barn”

 ● ”Toaletter saknas, bort med gummiberget, 
fler gungor”

ENKÄTSVAR

Frågelåda

Nedan redogörs de fullständiga inkomna 
svaren till frågelådan. Först redovisas hur 
parkleken fungerar idag och sedan vad 
besökaren anser bör göras om alternativt 
läggas till.

Hur tycker du att lekplatsen fungerar idag?

 ● Jättefin park, trevlig personal, saknar nya roliga saker 
för de minsta 1-2-3-4 år.

 ● Bra.

 ● Rolig, gillar allt utom gungor.

 ● Helt ok.

 ● Det funkar bra. Skulle vilja ha fler leksaker. Skulle 
vilja ha fler personal efter klockan 15 på fredagar.

 ● Bra men mycket folk.

 ● Har en 10 månaders pojke så börjar använda det som 
finns. Tycker det finns bra utbud. Skulle vara trevligt 
med fler bebisgungor och ”gummibeläggning”. Sand-
låda är svår men trevlig. Använder mest gungorna. 
Gunghästar/djur skulle också vara trevligt. Trevligt 
med korvgrill!

 ● Sådär! Tycker den kräver upprustning och mer an-
passning för små barn. Större delen av parken är ett 
gummiberg. Det skulle kunna minskas ner så att man 
har mer plats för annat.

 ● Bra.

 ● Lite stökigt för små barn (1-3 år). Hade varit fint med 
mer avdelade och åldersanpassade ytor områden. 
Gummiberget blir farligt vid regn och snö.

 ● Okej men mycket är sönder. Varför repareras inte 
saker - studsmattor och cykelhjulet. Det som fattas är 
ett vindfång för oss föräldrar när det är kallt.

 ● Bra men ytan kan utnyttjas bättre.

 ● Gummiberget blir blixthalt på vintern – farligt! Inte 
kul att ramla. Dansbanan är meningslös, nyttjas aldrig 
av barnen.

 ● Jättebra, roliga leksaker och mycket att göra. Bra att 
”farliga områden” spärras av vid behov, ex sandlådan 
nu på vintern.

 ● Mycket bra!

 ● Det funkar bra men om ni skulle vara cykel som man 
kunde låna.

 ● Bra men saknar trehjulingar och sånt.

 ● Bra, roligt och fint!

 ● Vi tycker att lekplatsen funkar okej idag.

 ● Bra, rolig och fin park, så bra.

 ● Bra, jag vill att huset ska vara öppet oftare.

 ● Jag tycker att det fungerar bra!

 ● Bra jag vill ha mer klätterställningar.

 ● Rolig. Jag tycker verktygen på huset är roliga.

 ● Dåligt.

 ● Bra, kul!

 ● Helt okej, det är mer för små barn.

 ● Vi tycker att den är helt okej, den skulle kunna göras 
lite mer för större barn.

 ● Bra.

 ● Superbra.

 ● Dåligt.

 ● Bra.

 ● Bra men för lite fast lekmaterial för de äldre barnen.

 ● Bra när personalen är här.

 ● Bra men för lite gungor.

 ● Jag tycker den fungerar bra och jag tycker inte ni bor-
de bygga om för mycket.

 ● Bra.

 ● Helt okej!

 ● Helt okej!

 ● Bra.

 ● Mycket bra, mycket roligt att göra för alla åldrar. 

 ● Inte bra med frånvaron av toaletter. Bort med gummi-
berget som blir jättehalt vid blött och kallt väder. Gör 
parken svår att överblicka. Många som gör sig illa. En 
stor klätterställning i stället och fler gungor till dom 
lite äldre barnen.

 ● Bra.

 ● Bra!

 ● Bra, den är solig och har mycket med roliga aktivite-
ter och lekar.

 ● Bra, men skulle önska att personalen var tillgänglig på 
helgerna.

 ● Personalen – utmärkt, kan inte önska bättre! Men 
parken behöver rustas upp!

 ● Den kan bli mycket bättre. Fler gungor helst och så 
borde duschen sättas på mycket tidigare på året!

 ● Bra, trevlig personal och roliga leksaker.

 ● Ganska bra men det byggs om hela tiden.

 ● Jag tycker att lekplatsen fungerar bra, men brukar 
byggas om ofta.

 ● Jag tycker att parken är bra!

 ● Generellt bra. Men behöver uppdateras gärna med 
mer cyklar, skokärror, vagnar etc. Nya studsmaor som 
varit trasiga läge nu. Det är oerhört brant och farligt 
på de höga kullarna, skulle önska adet kunde göras 
mer säkert med tex trappsteg på vissa ställen. Har 
flera ggr sett både vuxna och barn skada sig rejält för 
att det är för brant i synnerhet när halt.

 ● Bra men kunde innehålla fler lekstationer. Det kreati-
va som är skapat i parken runt husen är väldigt roligt 
för barnen och nästan bäst för de små.

 ● Ok men det saknas klätterställning med rushkana för 
barnbarnet 3år

 ● Bra
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Belysning så 
man kan va där 

vintertid

ENKÄTSVAR

Frågelåda

 ● Ganska bra men den enkelt bli mycket bättre för oss.

 ● Ok men vore bra med ännu mer för de lite yngre 
barnen.

 ● Lekplatsens är mkt bra. Stora ytor, mycket olika att 
leka med som smulerar olika sinnen och passar för 
olika åldrar. Älskar både stationen vid babblarna, de 
mjuka kullarna och hjulen som går att snurra. Dock 
är det alldeles för få gungor för väldigt små barn. De 
lånats ofta även av något större barn så alltid lång kö 
till de två som finns.

 ● Bra! Väldigt mysigt och många akviteter för vår son 
som är fyra år. Parkleken är fantassk med utrustning 
och akviteter.

 ● Den är fin! Men sliten!Parklekens anställda fantasska, 
omtänksamma och kreativa. Men de skulle behöva 
mer resurser. Jag brukar vara i parken med mina 
barnbarn. De älskar gungorna, hoppställena och 
framför allt de små lekstugorna där man kan leka 
affär, käpphästarna. Och förstås den legendariska 
lastbilen.

 ● Trevlig park men sliten. Toppen att kunna låna skrid-
skor, stjärtlapp och cyklar när det är öppet. Även att 
kunna grilla. Det vore trevligt om det var öppet och 
grillen tänd någon helg i månaden.

 ● Överlag bra, men ibland lite väl stökigt för mindre 
barn. Roliga olika delar med mycket aupptäcka för 
barnen. Som beskrivet nedan blir det dock lite väl 
stökigt att det inte finns någon egentlig uppdelning 
mellan områden för äldre och yngre barn. När de 
större barnen, och framförallt skolbarn, kommer 
under dagen blir det enormt rörigt och ibland rent 
farligt för de mindre barnen. De äldre barnen spring-
er och cyklar i väldigt hög fart och med dålig uppsikt, 
och det känns om det är ett smärre under att inte 
fler småbarn blir påsprungna eller påcyklade. Känns 
inte som ledarna har någon vidare koll heller, vilket 
förvärrar problemet om än inte är något som denna 
undersökningen eller parkleken kan påverka. Lekber-
get är roligt, men har varit lite farligt att det inte är 
avgränsat.

 ● Det är en trevlig plats men med en del brister i säker-
heten.

 ● Bra. Fin park. Men för dåligt belyst.

 ● Härlig plats för barn och vuxna men jobbigt att den 
inte har några avgränsningar för lekande barn.

 ● Bra, rolig och trivsam!

 ● Bra.

 ● Bra för barn, glad rolig plats.

 ● Väldigt bra tycker jag!

 ● Den är bra men det byggs om ganska ofta och det ser 
inte så roligt ut.

 ● Bra som helhet.

 ● Den fungerar ok men lekplatsen är mestadels gjord 
för större barn. Det är stora ytor som skulle det skulle 
kunna finna mer lekställningar på.

Vad skulle du vilja göra om eller lägga till?

 ● Fler bebisgungor. Linbana. Klätterställning.

 ● En linbana skulle vara kul! En för de minsta, en för 
lite större. En stor välsandad sandlåda med kul grejer 
som bilar, hus och figurer. (Kunna bygga stads-bond-
gårdsmiljö.) Fler roliga gungor för de minsta 1-3 år. 
En hög – lång gunga med lång svängradie för de lite 
större!

 ● Karusell som man kan snurra.

 ● Ingenting.

 ● En fungerande sandlåda till de minsta. Reparera 
studsmattorna.

 ● Reparera studsmattorna. Ordna sandlådan för de 
mindre barnen. Klätterställning. Hägna in parken 
med staket med tanke på omgivande biltrafik. Fler 
bebisgungor.

 ● Absolut fler bebisgungor.

 ● Ha fler dubbel cyklar. Inte julpyntad dusch. Fler en-
kelgungor. Ta bort svampen på träbilen.

 ● Lösa leksaker, mini-värld små hus, djur skulpturer

 ● Fler gungor och bebisgungor då det ofta är kö. Gum-
mibeläggning på plan yta för små inhägnat område. 
Gärna gunghästar och djur. 

 ● Fler gungor för bebis 1-3 år. Mer hus som man kan 
leka rollspel i. Inspiration kan hämtas från Rålis. Det 
är drömmarnas park för barn i alla åldrar. Ta inspira-
tion av sandlådan med olika saker man kan hålla sand 
i. En mer interaktiv sandlåda. 

 ● Fler småbarnsgungor, laga studsmattor. Klätterställ-
ning.

 ● Fler interaktiva delar och klätterställningar och in-
hängning. Roligt att det satsas på Vasaparken!

 ● Laga det som finns. Något vindfång. En stor lekställ-
ning för varierad ålder och med olika lekfunktioner. 

 ● Ersätta gummiberget med tex klätterställningar. Ber-
get blir halt och oanvändbart halva året och skymmer 
sikten så barnen försvinner ur synfältet och riskerar 
hamna ner mot trafiken Odengatan.

 ● Klätterställningar, rutschkanor, bättre sandlåda. Nå-
gon form av anordning för vattenlek! Plaskdamm tex. 
Någon form av ”värld” som byggs upp med inspira-
tion av Astrid Lindgrens sagovärld – som tex bryggar-
täppan.

 ● Fler bandybollar. Fler bebisgungor. Någon mer klät-
terställning skulle nog få plats och vara uppskattad 
också.

 ● Vill ha mer vattenaktiviteter som vattenpistoler, plask-
damm osv.

 ● Kanske ett värmerum.

 ● Fler studsmattor!

 ● Vet inte.

 ● Fotbollsplan.

 ● Att ni tar hit stenar som barnen i 2A och 2B på Lilla 
Adolf Fredrik kan rita på.

 ● Vet ej, är bra som det är!

 ● Istället för den här parken vill vi ha en kändispark.

 ● Laga röda karusellen.

 ● Bättre gungor och en linbana.

 ● Jag skulle vilja ha en liten leksakskarusell man kan 
vara i.

 ● Linbana och lite mer för större barn.

 ● Vi skulle vilja lägga till en till stor gunga och en till 
en-gunga och en till stor rutschkana och ta bort den 
lilla rutschkanan och lägga till en linbana.

 ● Djupare studsmattor.

 ● Mer cyklar.
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Fler 
studsmattor!

 ● Allt.

 ● Kanor.

 ● Skulle önska: Linbana, fler gungor med bredare sits, 
fler gungor man kan sitta flera på, gungbräda.

 ● Gummiberget är bara i vägen och inte alls kul. En 
redig klätterställning vore exakt vad parken behöver 
mer än något annat. Studsmattor utan gummiberget.

 ● Hela studsmattor.

 ● Mer gungor.

 ● En till basketkorg så man kan spela matcher. Man 
borde få gå in i huset och använda sakerna där inne 
eller bara vara där.

 ● Linbana som i Obsan.

 ● Klätterställning, linbana som i Obsan, vara mer i 
huset.

 ● Linbana.

 ● En linbana eller klätterställning.

 ● Mer grönt, fler buskar, grillen kan målas i regnbågs-
färger.

 ● Parkourbana, innebandybana och cykelbana.

 ● Ta bort orangea berget, farligt vid regn och vinter. 
Halt. Fler gungor, ett till bordtennisbord. Minifot-
bollsplan.

 ● Lilla ruschkanan på gummiberget är för guppig. När 
man landar så hopp-ramlar man. Klätterväggen är 
också för svår (4 år).

 ● Vi vill lägga till fler singelgungor. Fler studsmattor, 
längre och brantare rutschkanor, snurrplattor fast lite 
snabbare än dem i Obsan.

 ● Modernare! Bättre ljus. Mer personal – viktigt för 
barnen.

 ● Jag skulle vilja lägga till en stor klätterställning. En 
som passar även för lite äldre barn! Jag skulle vilja att 

studsmattorna lagades.

 ● Göra om studsmattorna. Lägga till linbana i nerförs-
backe, större och bättre cyklar! En dag när vi gör en 
speciell lek.

 ● Linbana och nya cyklar.

 ● Något mer på gummiberget men jag vet inte vad.

 ● För att Astrid Lindgren är jättekänd i Vasastan. Jag 
önskar att barnen ska hitta en del av Astrid Lind-
gren karaktärer från sagor. En dag i veckan eller flera 
kanske finns möjlighet att en av parkens medarbetare 
dansar med barnen på förmiddagarna när många 
barn från förskolor är här.

 ● En vattenfontän eller vattenpistoler på sommaren.

 ● Fler gungor!

 ● Mer enpersonsgungor, bättre studsmattor, klätterställ-
ning, rutschkana fast som ett rör.

 ● Det stora orange berget är livsfarligt när det är halt. 
Göra någonting åt det.

 ● Addera en till bebisgunga och ta bort en vanlig då be-
bisgungorna är dem som används allra mest. Uppda-
tera de båda gåvagnarna som har trasiga hjul och gör 
att barn som ännu inte kan gå ramlar! Det vore kul 
om lekplatsen fick fler inslag av Astrid Lindgrensagor 
då Astrid bodde på Dalagatan.

 ● Fler gungor för små barn

 ● Kanske något område för lite större barn. En större 
sandlåda. Kanske en äventyrsdel. Eller göra mer av 
klipporna. Lite mer av äventyr och upplevelser. Sce-
nen fyller ingen funkon. Gärna lite uppfräschning av 
befintliga området.

 ● Gungorna: gungorna för två är inte bra. Gör om så 
det finns epR babygungor och fler singelgungor för 
större barn. Bäst vore att ha separata gungställningar 
för småbarn och lite större barn. Nu ser jag ofta små-
barn tulta farligt nära vilt gungande barn.Hoppberget 
är slitet. Studsplatserna trasiga och avstängda. Och 

är det verkligen klokt med ehoppberg i dea material? 
Det är glashalt i kyla och regn men också halt i van-
liga fall. Jag har seunga vältränade pappor med rejäla 
johgingskor halka och falla. Vi mor och förföräldrar 
kan inte ge oss upp dit för att hämta ner barnbarnen 
utan risk för lårbensbrott. Och om barnen klättrar på 
utsidan och faller blir det rakt ner i asfalten.Finns det 
något lika spännande klätteralternav? Ge den fantas-
tiska parlekspersonalen mer resurser och använd den 
som remissinstans! Det de gör redan nu är ovärder-
ligt och gör lekplatsen till en magisk plats.Bra med 
basketkorgen och spelplanen för större barn. Men kan 
mer göras för age större barn mera akviteter längre 
ifrån de små. Ibland kan de större barnen lägga beslag 
på de små barnens gungor och trampcyklar. Det är 
inte OK

 ● Jag skulle vilja lägga till flera en-personsgungor och 
en klätterställning.

 ● Det vore trevligt om det var öppet och grillen tänd 
någon helg i månaden. Fler klätterställningar lekom-
råden för olika åldrar. Fler gungor. Plaskpool. Fler 
rutschkanor. Mer av det mesta. ofta är det flera för-
skolor fridsverksamheter här samdigt och känslan är 
att det behövs fler områden gungor osv. Kullen är för 
hal på vintern. Bättre område för små barn att klära i.

 ● Alldeles för få gungor. Behövs många fler framför allt 
bebisgungor men även gungar som ej är dubbelgung-
or. Korggungan den stora vid parklekshuset är mycket 
populär. En till sådan vore önskvärt.

 ● Det borde finnas en inhängnad del för mindre barn 
där det också finns en klätterställning anpassade för 
små barn. Tex som den i Kronobergsparken. Belys-
ning behöver bli bäre, särskilt vinterd är det väldigt 
mörkt.

 ● Ha en inhängnad del för mindre barn, och generellt 
en bättre uppdelning av lekytor baserat på ålder. 
Cyklarna och trehjulingarna borde egentligen inte få 
brukas där mindre barn rör sig, utan få en egen yta, 
om det är möjligt. Bättre belysning. Just nu är belys-
ningen dålig på kvällen, och eftermiddagen under 
vinterhalvåret.

 ● Kanke att man lagar sånt som går sönder lite snabbare

 ● Bättre belysning, det är en lång höst vinter och vårpe-
riod som man behöver vara ute men vi går hem med 
våra barnbarn för att det är för mörkt i lekparken. 
Vi önskar en inhängnad lekområde med tanke på de 
allra yngsta som behöver det.

 ● Belysningen på kvällen är katastrof. Väldigt mörkt. 
Större och mer avskild del för de minsta, vore bra.

 ● Staket som avgränsar mot omkringliggande trafik, 
samt mer för de yngsta barnen i en avgränsad små-
barns-del. Bättre

 ● belysning så man kan va där vinter när det alltid är 
mörkt.

 ● Bra studsmattor, klätterställning och sånt.

 ● Jag skulle vilja lägga till en till stor gunga och flera 
ensam gungor och bättre studsmattor.

 ● Se ovan

 ● Fler gungor för de små. Gärna mer saker att titta på 
jobba med typ verkstad, tankstationen osv

 ● Bättre belysning och ett inhägnat område för de yngre 
barnen med flera sandlådor.

Frågelåda
ENKÄTSVAR
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Tycker platsen 
fungerar ok men 
ytan kan nyttjas 

bättre

MEDSKAPANDE DIALOG

Sammanfattning Dialog

Dialogarbetet utfördes tidigt i processen för 
att öka delaktigheten kring utformningen av 
Vasaparkens parklek inför programskedet. 

Insikterna om platsen som har kommit fram är vik-
tiga förutsättnigar för det kommande programarbe-
tet . Dialogen med workshops och frågelådan bidrar 
till brukarnas medskapande i gestaltningsprocessen 
där målet är att nå en framtida vision för Vasapar-
kens parklek .

DESIGNFRÅGOR

Baserat på kommentarerna under respektive tema 
formuleras i sammanfattande insikter och design-
frågor inför fortsatt programarbete .

Designfråga 1
Hur skapar vi en grön och frodig parklek med 
odling som tål många användare?

Designfråga 2
Hur skapar vi en parklek som är trygg, säker, 
tillgänglig och ändå spännande, lekfull och sinnlig?

Designfråga 3
Hur skapar vi en parklek med sociala platser för 
alla; små och större barn, ungdomar och familjer/
föräldrar?

Designfråga 4
Hur skapar vi en parklek där olika användare och 
åldersgrupper kan fungera tillsammans?

Designfråga 5
Hur skapar vi lekytor med utrustning som är 
relevant och spännande och samtidigt kan ingå i 
en medveten gestaltningsidé som ger parkleken 
identitet och karaktär?

Designfråga 6
Hur kan vi möta efterfrågan på toaletter?
Kan vi skapa förutsättningar för café/servering?

TEMATISERING

Bearbetning av materialet – tematisering
Synpunkter, svar och kommentarer från alla 
deltagande grupper har sammanställts och ”tema-
tiserats” – alltså ordnats in i olika teman . Denna 
indelning strukturerar svaren för att lättare hitta 
vad allmänheten lyfte samt finna tydliga skillnader 
mellan svaren .

Tema

 ● Träd, grönska, gräsytor, odling, 

 ●  Tillgänglighet/ytskikt/säkerhet

 ●  Sittplatser och sociala ytor

 ●  Entréer, gränser

 ●  Utrustning, lekytor mm

 ●  Övrigt
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En hinderbana 
skulle göra platsen 

magisk!!!
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Mer grönt

DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR SKAPAR VI EN GRÖN OCH FRODIG 
PARKLEK MED ODLING SOM TÅL MÅNGA 
ANVÄNDARE?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● Hårt slitage på gräsytor, träden mår dåligt

 ● Odlingsytor med sittplatser behövs. Förslagsvis bak-
om röda husen

 ● Sommaräng som kan anläggas med barnen

Barn 11-12 år 

 ● -

Ungdomar 13-15 år 

 ● Fler träd, blommande och ätbara växter

 ● Sitplatser, soldäck och paviljonger där man kan sitta 
tillsammans.

Enkät:

 ● Mer grönt och grillplatser

INSIKTER
Parkens gröna ytor slits hårt.
Efterfrågan på, grönska, odling och ätbara 
växter.

DESIGNFRÅGA 1

Tema: Träd, grönska, gräsytor, odling
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En stor 
klätterställning

DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR SKAPAR VI EN PARKLEK SOM ÄR 
TRYGG, SÄKER, TILLGÄNGLIG OCH ÄNDÅ 
SPÄNNANDE, LEKFULL OCH SINNLIG?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● Grusyta med stenar och klippor används av lunchäta-
re som tar upp sittplatserna

 ● Trädäcket blir halt. Borde tas bort och ersättas med 
grus, sand eller asfalt

 ● Barnvagnar tar upp mycket plats på bekostnad av ytor 
för lek. Barnvagnsparkering saknas

 ● Saknas öppna ytor för cykling och bandy

 ● Tillgänglighet kan förbättras

Barn 11-12 år 

 ● -

Ungdomar 13-15 år 

 ● -

Enkät:

 ● Gummiberget blir halt, risk för olyckor, skymmer 
sikten

 ● Bättre belysning 

INSIKTER
Gummiberget anses av många som farligt 
och svåranvänt.
Parkleken behöver förbättrad belysning
Disponering av ytor, funktioner och mark-
material behöver ses över.

DESIGNFRÅGA 2

Tema: Tillgänglighet/ytskikt/säkerhet
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Det saknas 
sittplaser vid 

solen

DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR SKAPAR VI EN PARKLEK MED SOCIALA 
PLATSER FÖR ALLA; SMÅ OCH STÖRRE BARN, 
UNGDOMAR OCH FAMILJER/FÖRÄLDRAR?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● Scenen används ofta som barnvagnsparkering, mer 
sällan för evenemang. Oklarhet vem som får använda 
den.

Barn 11-12 år 

 ● Saknas bänkar, sittplatser med mobilladdning

Ungdomar 13-15 år 

 ● Fler picknickbord

 ● Fler uppträdanden, typ dans, allsång på scenen

Enkät:

 ● -

INSIKTER
Det finns behov av fler sittplatser och vistel-
seytor

DESIGNFRÅGA 3

Tema: Sittplatser och sociala ytor
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en tydlig 
angränsning, 

rum i rum

DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR SKAPAR VI EN PARKLEK DÄR OLIKA 
ANVÄNDARE OCH ÅLDERSGRUPPER KAN 
FUNGERA TILLSAMMANS?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● Avgränsning/staket/grindar saknas mot omgivningen

 ● Gräsbacken mot öster används som pulkabacke och 
parklekens yta borde utökas åt det hållet

Barn 11-12 år 

 ● -

Ungdomar 13-15 år 

 ● Inhägnad yta behövs för trehjulingarna

Enkät:

 ● Inhägnad yta för småbarnslek

 ● Bättre belysning 

INSIKTER
Behov av avgränsningar för olika ålders-
grupper och användare

DESIGNFRÅGA 4

Tema:Entréer, gränser
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En till
basketkorg

DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR SKAPAR VI LEKYTOR MED UTRUSTNING 
SOM ÄR RELEVANT OCH SPÄNNANDE OCH 
SAMTIDIGT KAN INGÅ I EN MEDVETEN 
GESTALTNINGSIDÉ SOM GER PARKLEKEN 
IDENTITET OCH KARAKTÄR?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● Ersätt gummiberget med klätterställning och sittplat-
ser

 ● Sociala platser behövs som Kompisgungor och Häng-
mattor med tak för flickor att träffas.

 ● Inhägnad småbarnslek behövs

 ● Vattenlek felplacerad, sand hamnar i vattenleken.

 ● Sittplatser för flera saknas, ont om sittplatser, förslag 
att göra sittplatser i flera nivåer

 ● Mer spännande med nivåskillnader, lekhus, små 
studsmattor

Barn 11-12 år 

 ● Önskemål padelbana, pingisbord, avgränsning av 
basket, klätterställning, trädkoja, linbana, studsmat-
toren till basketkorg, en till kompisgunga (alltid kö), 
skatebana, hinderbana

Ungdomar 13-15 år 

 ● Sportdel med vatten, studsmattor, pingis, basketplan, 
gym.

 ● Varför finns en dusch?

Enkät:

 ● Önskemål om utrustning; gungor, klätterställning, 
linbana, studsmattor, sandlek mm. Se separat upp-
ställning.

 ● Temalek; sagovärld, kändispark, Astrid Lind-
gren-värld, äventyrsdel

INSIKTER
Utrustning efterfrågas, främst gungor, klät-
terställning, linbana och studsmattor.
Även efterfrågas någon form av tema för 
parkleken. 

DESIGNFRÅGA 5

Tema:                                       Utrustning, lekytor 
mm
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DESIGNFRÅGOR

Sammanfattning Dialog

HUR KAN VI MÖTA EFTERFRÅGAN PÅ 
TOALETTER?

KAN VI SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CAFÉ 
ELLER SERVERING?

KOMMENTARER

Parklekspersonal

 ● -

Barn 11-12 år 

 ● -

Ungdomar 13-15 år 

 ● Det saknas toaletter

 ● Saknas ställa att köpa fika

 ● Mer färg behövs

Enkät:

 ● -

INSIKTER
Behov av toaletter. Café efterfrågas

DESIGNFRÅGA 6

Tema: Övrigt
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