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Illustrationsplan - förslag

Materialitet Färgpalett

Här presenteras förslag för upprustning 
av Tessinparkens lekplats som får temat 
Lilla staden! 
Till grund för förslaget ligger en dialog 
som genomfördes i maj/juni samt analyser 
av lekplatsens historik, stråk, struktur, 
lekvärde och innehåll samt lekplatsens 
värde som grön kil i Nationalstadsparken. 

Lekplatsens nya innehåll
Lekplatsens område har utökats och fått en ny inre 
struktur där lekplatsens olika delar kopplar bättre till 
varandra och till parkleksbyggnaden. 
Parkens entréer har setts över och blir mer inbjudande. En 
ny entré har tillskapats i lekplatsens södra del som kopplar 
bättre mot parkens övriga målpunkter. Nya träd planteras 
inne i lekplatsområdet för att skapa skugga.
Lekplatsen har delats in i olika namngivna delar som 
anspelar på temat Lilla staden:

Teatertorget
Här är hjärtat i lekplatsen, samlingsplatsen precis utanför 
parkleksbyggnaden. Här kan verksamheten enkelt flytta ut 
med teater, måleri mm. Torget fungerar även som kalas- 
och grillplats när parkleken är stängd och får väderskydd 
över långbord och stämningsfull belysning.
Här byggs en scen, sittmöbler och scenografi för rollek och 
dockteater.

Stugkvarteret
De befintliga populära lekstugorna blir fokus i denna 
inhängnade del av lekplatsen som fokuserar på rollek, 
samlek, sandlek och lek i lägre tempo. 
Stugorna rustas upp och vissa öppnas upp och får 
invändig belysning. Flyttbara möbler kommer finnas. En 
stuga anpassas för rullstol. Stugorna bildar ett kvarter och 
centreras kring en stor sandlåda med solskydd.
I denna del finns också utmanande rörelselek för 
de minsta barnen i form av minirutsch, vippdjur och 
balansredskap.

Klätterkvarteret
Här byggs en unik klätterstruktur inspirerad av parkens 
omkringliggande bebyggelse, Gärdesstadens tidiga 
funktionalism. 
Denna del av lekplatsen får ett högt tempo med 
utmanande rörelselek främst anpassad för lekplatsens 
lite äldre barn. Klätterkvarteret innehåller lekvärden som: 
klättring, utsikt, balansera, hinderbana, rollek, svinga sig, 
och mycket annat.
Detta kan uppnås bland annat genom klättergrepp, 
brandstång, volträcke, rep, hängbro och rutschkanor.

Parken
Små kullar i konstgräs som kan innehålla vippgunga, 
karusell och studsmatta.

Bollhörnan
Denna del blir en tydligare del av lekplatsen genom att 
fler funktioner adderas som pingisbord och en sitt- och 
hängmöbel. Den befintliga bandyplanen i asfalt utökas 
och målas. Ytan är flexibel och kan även användas för 
andra aktiviteter, tex. skate. 

Övrigt
• Fler sittplatser med bänkbord och långa parksoffor
• Fler gungor, 4 st baby, 4 st däck, 1 st kompisgunga
• Parklekens trädgård utökas och flyttas till soligare del
• Parkleksskylt och vägvisningsskyltar inom lekplatsen
• Belysningen ses över
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Andra idéer på hur lekplatsen 
kan förbättras

• Mer olika typer av klättring
• Studsmatta
• Fler gungor för olika åldrar
• Hinderbana och balanslek
• Snurra
• Mer sandlek

• Tydligare uppdelning för olika åldrar
• Fler sittplatser
• Mer skugga, gärna med grönska
• Utöka lekområdet
• Något mer för de lite äldre
• Regnskydd
• Grillplats och picknickplats
• Rusta upp lekhusen
• Mer öppet/överblickbart
• Fler grindar
• Cykelparkering
• Fler pingisbord
• Scen

• Att gunga
• Klätterställningarna & rutschkanorna
• Lekhusen
• Att spela basket
• Safaribilen
• Åka skateboard på basketplanen

Vad är roligast idag?

Mest önskade leken

”Lilla staden” 
Temat för lekplatsen blir ”Lilla staden”. Det är en 
kombination av flera av de förslag som kom in under 
dialogen. Detta blir lekplatsens identitet på lekplatsens olika 
delar och lekredskap. 

”Lilla staden” blir en miniatyr av en riktig stad och får 
stugkvarter, klätterkvarter, ett teatertorg samt en park 
med massa lekvärden. Klätterkvarterens uttryck inspireras 
av Tessinparkens omkringliggande funkisbebyggelse i 
Gärdesstaden. 

I ”Lilla staden” finns det också djur, fordon, skyltar, 
cykelgarage, grävskopor m.m. kombinerat med lekredskap 
man traditionellt hittar på lekplatser.

”Stockholm”

”Ministaden”

”Funkis”

”Anknytning till platsen”

”Historisk anknynting”

”Djur och natur”

”Hästar”

”Fordon”

”Äventyr/Fysisk 
aktivitet”

”Trädgård”

”Frukt”

”Kompisparken”

”Trädkoja”

”Låtsasaffär”

Lilla staden!

”Stadskvarter”

”Rörelseglädje”

”Tåg”

”Sekelskifte”

Tema

Struktur

Idéer som genomförs i förslaget:

Dialog

Inkomna temaförslag:

Inspiration

Stugkvarteret: sandlek, lägre tempo, rollek, befintliga stugor 
renoveras och vissa byggs om och öppnas upp.

Konceptbild för temat ”Lilla staden”

Teckningar från dialogen

Teatertorget: parklekens samlingsplats, festplats, grillplats, scen, teaterlekar och föreställningar. Klätterkvarteren: utmaning, äventyr, rörelse, komma högt upp, rutschkanor. Och massa andra överraskningarGärdesstaden vid Tessinparken

En medborgardialog hölls i maj/juni 2021 
med användare av Tessinparkens lekplats. 
Målet med dialogen var att identifiera 
vad som är uppskattat idag, vad barnen 
saknar att göra samt att få förslag på 
tema för lekplatsen. Vi fick in 139 svar via 
webbenkäten och 65 enkätsvar i parken. 
Stort tack till alla er som deltagit!

Flera av idéerna som kom fram under 
dialogen har arbetats in i förlaget, de visas 
här intill under rubrikerna ”Mest önskade 
leken” och ”Andra idéer på hur lekplatsen 
kan förbättras”.

De mest populära lekfunktionerna kommer 
självklart finnas kvar! 

I dialogen fick de deltagande föreslå ett 
tema för lekplatsen. Nedan redovisas de 
teman vi valt ut och kombinerat till ett unikt 
tema för Tessinparkens lekplats.

En sammanställning av dialogen i sin helhet 
finns på:
https://vaxer.stockholm/projekt/
tessinparkens-lekplats/

Idag 
Idag upplevs lekplatsen väldigt 
uppdelad med flera staketomgärdade 
lekområden som är dåligt kopplade till 
varandra. Staketen är uppskattade men 
lekområdena har få entréer. Buskagen 
i parkens mitt skärmar lekområdena 
ytterligare från varandra. 
I lekområdena finns spridda lekredskap 
som bytts ut och adderats i olika 
omgångar utan tanke på helheten.

Stugorna är unika och mycket populära. 
De är dock ofta stängda och området 
där de står upplevs då slutet och tråkigt. 

Parkleksbyggnaden saknar tydlig 
koppling till lekplatsen och dess norra 
sida upplevs som en baksida. 

Trädgården är skymd och ligger 
skuggigt.
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Förslag 
Lekplatsen går från att bestå av flera 
väldigt avskilda delar till att bli en mer 
sammankopplad lekplats. Lekplatsens 
område utökas och får fler och tydligare 
entréer mot resten av parken. 

Det större lekrummet får en tydlig 
uppdelning efter tempo. En lugnare 
staketomgärdad del med lägre tempo 
och rollek med fokus på yngre barn och 

en mer aktiv del med fokus på rörelse 
och utmaning för de lite äldre barnen.

Parkleken får en tydlig samlingsplats 
som kopplar mot entrérummet och 
lekområdet men avskärmas mot 
ridvägen.

Trädgården flyttas till en soligare och 
synligare plats.
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