
Tessinparken resultat dialog synpunkter på förslaget 3 inkomna svar digitalt / 5 enkäter öppet hus

tema: utrustning: övrigt: Kommentar genomförande:
digital 1: djur eller växter agilityhinder ge ungdomar möjlighet att utforma (agilityhinder)
vuxen rusta upp minigolfen fråga för parkleken
digital 2: pedagogik kopplat till ekosystemtjänster luta marken så att det inte blir så blött kan pedagogik/ekosystemtjänster bäddas in i lekmiljön? Alt. För parkleken i trädgården?
vuxen stora regn- och solskydd varierad belysning på olika nivåer, även i lekhusen/klätterställningarna

iordningställ lekhusen så det kan vara öppna året runt
digital 3: solskydd (synd på de stora träden som försvunnit) Pulkarampen och kälken är uppskattade vintertid pulkarampen ersätts med liten kulle samt brofunktion bland husen
vuxen fast grillplats med sittplatser och tak Delas in efter ålder

kompisgunga som kan gunga åt alla håll Del som äventyrsland med naturmaterial, stigar kojor etc.
isbana vintertid utöka lekplatsen

rusta upp cykelbanan med skyltar övergångställen mm

stänger (volträcke) gärna mycket låg för hänga i knäväcken
Enkät 1: zipline någon sorts lina/svinga sig 
flicka 9 år stor klätterställning m trappa, rutsch, hus, gunga?

2 el 3 studsmattor ryms både 1 stor och 1 liten?
tält (om det blir kallt)

Enkät 2: mystält (mysiga hus)
flicka 9 år zipline någon sorts lina/svinga sig 

2 studsmattor ryms både 1 stor och 1 liten?
2 torn
tunnel och sen rutschkana något att krypa igenom

Enkät 3: linbana någon sorts lina/svinga sig 
tält (om det blir kallt)

Enkät 4: kulle att rutscha ner för utöka lekytan någon slags mjuk topografi skapas i utkanten, kan en större få plats bland funkishusen?
ta bort träbron och slängkälken rensa upp träden i "genomfartsgången"

Enkät 5: rekommenderar uppsökning av målgruppen förskolebarn ex Förskolan Oceanen Förskolegrupper har kunnat tycka till på plats i parkleken
Förälder

x Genomförs i liggande förslag
x Bör beaktas i utveckligen av förslaget samt för Lekplatsbolaget
x Genomförs ej i detta projekt
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saknar den gamla rutschkanan med trappa upp och hål man 
krypa igenom

Skriv ner dina synpunkter:
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