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Byalagets kommentar till Lekplatsutredningen
Lekplatsutredningen en plats för lek är en omsorgsfull utredning. Två viktiga aspekter har tagits
fram som vi anser vara mycket betydelsefulla. Först och främst de lekplatser som finns är dåligt
anpassade för barn över 6 år. Det är dock viktigt att påpeka att bra lekplatser för mindre barn inte
för den skull är mindre viktiga. Den andra aspekten är att kvantitet sällan och i det här fallet
tydligt inte ger möjlighet till någon kvalitet. Denna aspekt är mycket viktig för att lekplatserna
ska vara väl fungerande.
Vad utredningen däremot inte lyfter fram är vikten av lekplatserna som sociala rum, mötesplatser.
Platser att utveckla sociala nätverk som är av betydelse inte bara för barnen utan också mellan
deras föräldrar liksom far och morföräldrar. Det går att tala om lekplatserna som sociotoper.
Sociala rum där gränsöverskridandet blir möjligt mellan familjer och mellan generationer. Detta
indikerar den vikt vi ska lägga på lekplatserna och deras utformning. ”En sociotop är en plats för
mänskliga aktiviteter, d v s en avgränsad miljö som i sitt sociokulturella sammanhang upplevs
som en livsvärld.1”
Med hänseende till den vikt vi anser att lekplatserna har vill vi också gärna få möjlighet att delta i
den vidare diskussionen kring de nuvarande och kommande lekplatsförändringar.
Under sommaren har vi undersökt de aktuella lekplatserna och många av dem är i ett undermåligt
tillstånd och några av dem är tveksamma att kalla lekplatser alls. Bland annat kan nämnas
Spårvägen öster vilken består av ett halvt nerfallet skjul (lekstuga) i ett igenväxt buskage, vidare
Dressinvägen väster vilken består av en igenväxt sandlåda vilken vi inte hittat om vi inte tittat
noga på kartan. Här kan nämnas att en av de boende dock försökt hitta en alternativ användning
och satt upp en ”streetbasketkorg” i anslutning till lekplatsen.
Lekplatsen på Stationsvägen väster som enligt planen ska läggas ner, skulle med mycket små
medel kunna bli en utmärkt plats för bandy. De omkringliggande husen vätter med fönsterlösa
gavlar mot området och därmed minskar riskerna med förlupna bollar.
Tankarna på att utveckla lekplatserna på Dressinvägen öster tillsammans med den som ligger i
anslutning till Kamomillvägen – Prästkragevägen är en utmärkt idé. Den lilla kullen som ligger
norr om lekplats Dressinväg öster är en av de få ”pulkabackarna” som finns i norra Hjärup.
En nedläggning av lekplatsen på Maskrostorget är dock av flera anledningar inte motiverad.
Lekplatsen är centralt placerad i området och används av en stor mängd barn (23 barn enbart på
Maskrosvägen) många av de närboende har valde sitt boende till stor del p g a tillgängligheten av
en ”säker” lekplats. Blåklintsvägen utgör en tydlig yttre gräns då den är en hårt trafikerad
infartsled till ”Blomster”-området (De i studien tillfrågade 5:e klassarna var vid tiden för studien
underrepresenterade i området.) Människorna kring Maskrostorget har en stark gemenskap vilket
kan spåras i årliga festarrangemang på torget och gemensam städning och klippning av buskaget
kring lekplatsen. Maskrostorget är en viktig samlingsplats men skulle som lekplats må bra av ett
större utbud. Lekplatsen på Maskrostorget är aldrig tom så länge vädret tillåter.
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Flyttningen och utveckling av lekplatsen söder om Häshovsvägen är motiverad och skulle ge ett
mervärde även till dem som bor på ”skol”-vägarna.
Precis som utredarna påpekat är lekplatserna idag inte anpassade för de lite större barnen (över 6
år), dessa barn behöver utmaningar och lekredskap där de ges möjlighet till samarbete i högre
grad än vad som nu ges möjlighet. Vårt önskemål är att det i varje område ska finnas en lekplats
både för de mindre barnen men som också är utformad enligt olika teman. Exempelvis en
naturlekplats med stockar, stenar, tunnlar, klätterträd; en lekplats med hinderbana. Lekplatser där
det finns grus och lekplatser där det finns grönytor och asfalt att spela boll och köra inlines på.
Gungor av olika slag är viktiga, men karuseller, bollplank är också bra. En bygglekplats vore
underbar, kojor är viktiga men måste ju inte nödvändigtvis vara färdigbyggda. Barn över 9 år rör
sig relativt fritt i samhället och att utveckla teman på olika lekplatsområdena skulle ge ett
mervärde för dessa barn.
Vi ser som helhet att de flesta nedläggningarna är motiverade därför att kvalitet är att föredra
framför kvantitet. Vi ser det som mycket viktigt att alla barn ska kunna gå till en lekplats från sitt
hem utan att korsa någon av infartslederna. Med infartsleder avser vi bl a följande vägar,
Blåklintsvägen, Prästkragevägen, Tågvägen, Stationsstigen, Botildas väg, Fredriksväg,
Klockaregårdsvägen, Slättvägen och Hökvägen. I områdena från 80, 90 och 2000-talet är ofta de
privata trädgårdarna små, ibland obefintliga, därmed saknas alternativa lekplatser. Minimala
tomter vid nybyggnation skapar ett växande behov av offentliga lekytor vilket ökar kraven på
samhällsplanerarna. Därför vill vi återigen peka på behovet av att skapa sociala rum, sociotoper,
för alla samhällsmedborgarna, där lekplatserna är en viktig ingrediens.
I framtiden hoppas vi på att vara med att delta i utformningen av det helhetsgrepp som bör tas för
lekplatsutformningarna i hela Hjärup och inte bara för de som nämns i utredningen.
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