Lekplatsbehov Kronanvägen
Lekplatsplan och nuläge
Kommunen ska kunna erbjuda goda och kreativa lekplatser, anlagda, naturliga eller temporära platser,
med eller utan traditionell utrustning för människor i alla åldrar. De ska fungera som mötesplatser och
främja möten mellan människor. Placering av lekplatser ska ske utifrån bostadsområdets
förutsättningar. De bör anläggas i anslutning till naturmark, och om möjligt integreras i den grön-blåvita strukturen. De ska gärna ha en öppen yta för fri rörelse och aktivitet, och tillåta lek i området runt.
Möjlighet till lä, sol och skugga och gärna regnskydd. De ska finnas någon typ av lekplats, anlagd eller
naturlig 300 m från bostaden. Lekplatser ska utformas för att ta till vara på platsens specifika
egenskaper och karaktär och vara tillgänglig olika åldrar med olika förutsättningar.
Varje stadsdel ska ha en områdeslekplats. Den nya bebyggelsen vid Kronanvägen har närhet till både
Drabantgatans lekplats och den kommande områdeslekplats i Kronandalen. I Kvarnbäcken,
Skurholmen, Bredviken, Burströmska gärdan och delar av nya Kronanområdet finns behov av
områdeslekplatser.
Närlekplatser är mindre lekplatser för barn 0–6 år. De ska vara ett komplement i områden där det
finns barriäreffekter. Den nya bebyggelsen längs Kronanvägen blir delvis avskärmad i och med
Kronanvägen, men större delen ligger inom 300 m till närlekplatser. I Kvarnbäcken, Skurholmen,
Bredviken, Burströmska gärdan och delar av nya Kronanområdet finns behov av närlekplatser.
Lek- och aktivitetsplats är en mindre plats som både kan användas till lek och aktivitet. De är inte
utformade som traditionella lekplatser, utan är platser för människor i alla åldrar med inriktning mot
exempelvis motion och rörelse. Det finns ingen lek- och aktivitetsplats i närhet till den nya
bebyggelsen vid Kronanvägen.
Äventyrslekplatser är större lekplatser med unik utformning och tema. De ska fungera som ett
utflyktsmål för människor från hela kommunen. I lekplatsplanen finns förslag på att anlägga
äventyrslekplatser i ett grönstråk mellan Bredviken och Kvarnbäcken samt vid Hertsö kullar. I och med
att äventyrslekplatser är ett utflyktsmål för hela kommunen finns det behov av parkeringsplatser och
närhet till kollektivtrafik i anslutning till äventyrslekplatser.

Lekplatser i närområdet
Områdeslekplatser:
•
•
•
•

Drabantgatans lekplats (2014)
Kronandalen (planeras 2018–2020)
Rundgatans lekplats (2016)
Gyllenvägen (2010) behov av komplettering

Närlekplatser:
•
•
•
•
•

Volontärgatans lekplats (2008)
Dragongatans lekplats (2015) behov av komplettering
Kompanivägens lekplats (2013) behov av komplettering
Östergatans lekplats (2008) behov av komplettering
Fridhemsgatans lekplats

•
•

Valutavägen (2010)
Kvarnbäcken (planeras 2019)

Äventyrslekplatser:
•
•

Ny, förslagsvis mellan Bredviken och Kvarnbäcken
Ny, Hertsö kullar

Slutsats
Vid den tillkommande bebyggelsen i och med Kronanvägen finns inget behov av en ny närlekplats i och
med det förhållandevis korta avståndet till Volontärgatans och Dragongatans lekplats. En
områdeslekplats finns vid Drabantgatan och det tillkommer en i Kronandalen. Därmed finns heller
inget behov av områdesplats i anslutning till Kronanvägen.
I Kvarnbäcken, Bredviken och Lerbäcken finns behov av fler lekplatser och enligt Lekplatsplanen
föreslås en äventyrslekplats mellan Bredviken och Kvarnbäcken. Kvarnbäcken, Bredviken och
Lerbäcken består mestadels av villor och saknar en tydlig mötespunkt. I och med områdets nuvarande
struktur kan det bli svårt att skapa en sådan mötespunkt, speciellt då äventyrslekplatser ställer krav på
parkering och kollektivtrafik. Enligt lekplatsplanen föreslås även en äventyrslekplats vid Hertsö kullar.
På Bredviken pågår planeringsarbete för en ny lekplats som kommer täcka delar av behovet i området.
Skurholmen, Burströmska gärdan, Kvarnbäcken och delar av nya Kronanområdet är fortfarande i
behov av områdes- och närlekplatser. Det finns inga lek- och aktivitetsplatser i området och behovet
och placering av detta behöver utredas vidare.
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