Klätterberget

- Förslag för Majvägens lekplats, Bergviken
Förslaget bygger på temat berg med ett klätterberg i gummiasfalt belägen i lekplatsens bakkant.
I mitten finns lekytor med gummiasfalt, träspänger och olika lekredskap, både för stora och små
barn. En kant av smågatsten skiljer gummiasfalt och planteringsytor från stenmjölsgången. En grön
kulle med buskar och träd till höger om klätterberget skapar rumslighet och delar av lekytan från
basketplanen. Vid basketplanen, som även kan användas till andra bollsporter, finns långa sittbänkar
i trä. Planen har ett enkelt stängsel som hindrar bollar från att rulla ut i gatan. Lekplatsen avgränsas
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mot infarten till äldreboendet med en buskslänt och en 45 cm hög mur i betong. I slänten ner mot
parkeringen planteras buskar i varierande storlek, de högre buskarna skapar små rum där man kan
sitta ner på stenar och block. Den befintliga naturmarken i västra hörnet bevaras och återplanteras
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med flerstammiga lövträd. Den västra entrén är tillgänglighetsanpassad och den östra entrén har en så
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kallad åsnetrappa som ramas in av buskar på ena sidan och befintliga lövträd på den andra sidan.
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