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Plaskdamm renoveras 
Ny pergola
Gungor och kompisgunga 
Träbänkar och sittflak 
Hängmattor
Målad asfalt  
Flygplan lekskulptur 
Väderstation
Markerade entréer 
Djurskulpturer 
Ny klätterställning
Bollplan rustas 
Ny småbarnslek 
Rutsch
Lekhus
Hinderbana 
Pingisbord 
Målade kullar i asfalt 
Befintlig ramp rustas 
Grillplats med ny grill
Befintliga planer 
Pumphus
Befintlig byggnad
Befintlig parkleksbyggnad 
Befintligt förråd

Plats för odling 
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Skarparby lekpark ska rustas upp med planerad 
byggstart 2023. Målsättningen är att göra lekparken 
roligare med nya lekmöjligheter samt en grönare 
och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och 
behov.  

Synpunkter inför upprustningen har inhämtats via 
mejl under januari månad efter uppmaning via anslag 
i parken och via sociala medier. Drygt 50 synpunkter 
inkom. Synpunkterna har i så stor utsträckning som 
möjligt inarbetats i förslaget. 

Genom upprustning fylls tomma ytor med grönska 
och lekfunktioner och lekparkens olika delar kopplas 
samman till en bra helhet. 

Det nya förslaget innehåller mer grönska kring 
plaskdammen med gräsytor för solbad och med 
möjlighet till skugga under pergola och träd. 
Generösa trädäck och hängmattor föreslås i 
anslutning till plaskdammen och bollplanerna.

Småbarnsleken flyttas och får ett nytt lekhus, en 
mindre klätterställning, en stor sandlåda och olika 
djurskulpturer. Gungorna behålls på sin plats och intill 
dessa placeras en kompisgunga. 

En ny stor klätterställning placeras i mitten av 
lekparken. Grillplatsen görs om och får en ny plats i 
närheten av lekparksbyggnaden.

I naturmarken/skogsdungen föreslås lekhus, 
djurskulpturer och hinderbana som ger möjlighet till 
lek och äventyr. 

Skaterampen behålls och rustas, bredvid skapas små 
kullar i asfalt samt nya sittplatser. 

Bollplanen rustas upp med målad asfaltsyta. Tennis, 
basket och olika mål kommer att finnas på planen. 

Nya tillgängliga bänkar, bord och andra sittplatser 
placeras i hela lekparken och belysningen förbättras.  

Entréer markeras med en vindflagga, markmaterial 
och en rejäl bänk att sitta på. Detta för att tydliggöra 
vart lekparken börjar och slutar och välkomna 
besökare. Lekparkens ändrade utformning försvårar 
för cyklar att ta igenom.

Stråket mellan lekparken och Skarpnäcksparken 
kan aktiveras med målad asfalt, sittplatser och 
lekskulpturer. Här plockas platsens tidigare historia 
som flygfält upp.

Markering av entréer välkomnar in i parkleken.

Småbarnslek med djurskulpturer, lekhus m.m. 

Möjlighet till odling.

Rutschbana och släntlek

Exempel på ny stor klätterlek.

Markmålningar och kullar på asfalt. 

Naturlek med hinderbana, 
linbana, träskulpturer, 
lekhus och boplatser för djur 
och insekter.

Pergola i trä med sittplatser i nära 
anslutning till plaskdammen.

Upprustning av plaskdammen med närliggande 
gräsytor som inbjuder till häng.

Sitt- och hängytor inbjuder till vistelse i sol och skugga. 
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