Tekniska nämnden Staffanstorps kommun
När jag gick förbi lekplatsen vid Lottas/väg/Pers väg häromdagen ropade någon
på mig.
Det var en mormor som var där med sitt barnbarn 3 år. Hon ville visa mig
att den lilla tjejen kunde gunga om mormor lyfte upp henne men sen
var det stopp.
Ställningen till rutschkanan var för hög för henne att klättra upp på
och om hon lyftes upp kunde hon ramla ner mellan spjälorna. Dessutom var själva
rutschkanan för brant.
Hon nådde inte upp att hålla sigordentligt i svampen som snurrar runt
och hon ramlade av "masken" man kan gunga på, liksom den svängande gungmattan.
Mormor frågade mig som Byalagsmedlem varför det inte fanns något för de små
barnen att göra på lekplatsen som det fanns förr I tiden.
Jag hade inte något bra svar att ge henne, men lovade att ta upp frågan i
Byalagets styrelse för att se om vi kunde göra något.
Medan vi pratade kom ett par mammor med barnvagnar och småbarn på
trehjulingar. De höll med “mormor”. i nästan allt .
Jag skaffade en karta över lekplatser i Hjärup och cyklade runt.
Lekplatserna i Skånebyn och vid korsningen Åttevägen – Åttegränd är
inspirerande och välhållna, liksom lekplatsen bakom dagiset i Stationsbyn.
De flesta har något för småbarn, även om det är för lite, tyckte både mammor
och pappor jag talade med, utom just lekplatsen på Lottas väg/Pers väg som verkar
vara för lite större barn men för övrigt är både populär och välvårdad.
Det måste vara enkelt att åtgärda så den blir mera allround genom att sätta dit
en sådan mindre, lägre rutschkana som fanns där före ombyggnaden och var väldigt
populär och någon liten bil eller liknande som man kan sitta säkert i och gunga. Ett
litet bord i sandlådan att baka kakor på vore inte heller helt fel, och gärna lite bänkar
för föräldrarna.
Det finns plats. Det är inga dyra saker, men betydelsefulla för lekglädjen.
Det fanns en populär grillplats som dagisen ofta använde, vid lekplatsen
Åttevägen – Åttegränd som försvann vid ombyggnaden och saknas väldigt. Den vill
många ha tillbaka berättade en småbarnspappa för mig medan han gungade sina två
barn på den s.k. Rymdlekplatsen.
Han önskade sig flera småbarnsgungor, för det finns bara två och de är nästan alltid
upptagna.
Slutsats: lekplatserna i Hjärup är överlag fina och välhållna och har spännande
redskap men…..

när man kommer till Stationsbyn ändras bilden radikalt (förutom lekplatsen
bakom dagiset). Där man har byggt små ”torg” av gatorna finns två lekplatser.som
utmärker sig. En består av en sandgrop och två gungor, en annan av en sandgrop med
ett hundkojeliknande hus på mitten. se bild

QuickTime™ and a
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Det lämnar lite väl mycket åt barnens fantasi!!
Nu börjar snart den verkliga lekplatssäsongen. För en billig penning och med
enkla medel kan ni komplettera lekplatserna i Hjärup så att där finns något för alla
åldrar.
Många småbarnsföräldrar kommer att bli på gott humör och många småbarn kommer
att bli glada.! Vem kan tacka nej till ett sådant uppdrag? Kan Tekniska nämnden?
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