PLATS FÖR
TRANSFORMATORSTATION

BOSTÄDER

PLATSEN

Platsen för lekplats Lilla berget är idag skogsmark bevuxen med gles tallskog,
omgiven av villatomter i norr och öster och en gc-väg i väster. En bergsrygg
löper tvärs igenom området i öst-västlig riktning. Höjdskillnaden är ett par meter. Ett vattenhål finns i anslutning till bergsryggen, som delvis är fylld med kantiga block. I skogen finns flera upptrampade stigar och ett påbörjat kojbygge. En
igenlagd gc-väg öppnar skogen i den södra delen.
Kvaliteter att ta till vara och utveckla
•
Skogen, berget och vattenhålet är fantastiska lekmiljöer.
•
Nära villor, dagis och gc-vägen.
Brister att åtgärda:
•
Ej tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar.
•
De vassa blocken i vattenhålet.

BOSTÄDER

FÖRSLAGET

BERGET

Stenlabyrint

Lekplatsen ”Lilla Berget” är en glänta i skogen som öppnar sig mot gc-vägen och
ljuset. Två entréer med broar över det grunda diket. En grusad stig leder från
Dragongatan till lekplatsen. Ett repstaket avgränsar lekplatsen mot gc-vägen.

Bänkbord

Ormen

Kåtaställning

Berget ger karaktär åt platsen med sina släta hällar, spännande klyftor och skrevor och små vattenpölar. Bergsryggen ligger som mest ca 2m högre än platsen
och bildar fond och avgränsning mot villorna.

Sandlek

Vattenhålet vid bergets fot omvandlas till sandlek. De vassa blocken rensas bort,
kanter byggs med träsarg och runda block och hålet fylls med sand. Ett stort
stenblock, strax söder om vattenhålet, får ligga kvar.

Träspång
Belysning

Två små skogskullar strax söder om vattenhålet sparas. På kullarna växer tät
ungtallskog och ris och mossor- ett landskap i miniatyr.
Ytorna inom lekplatsen utgörs av stenmjöl och sand. I söder skapar spångade
stigar tillgänglighet och avgränsning mot naturmarken. En av skogskullarna
ringas in av trävägar.

Kompisgunga

BEF. GC-VÄG

Flugsvamp

Av de stenar och block som tas till vara från området byggs en labyrint som
placeras vid ena entrén. Avverkade tallar från platsen kapas upp i lämpliga bitar
och blir kubbar och stammar att sitta på, blansera på, hoppa emellan osv.

TVÅ SKOGSKULLAR

Plantering med rönn, hägg,
slånaronia och bergros

Gång-och cykelvägens belysning lyser upp lekplatsen, till viss del. Några kompletterande belysningspollare föreslås inne på lekplatsen.
Nya tillägg:
Flugsvampskarusellen i södra hörnet, annonserar platsen. Kompisgunga intill.
En slingrande orm, svart och gul, möter vid den övre entrén.
En ”färgglad kåtaställning” av målade trästänger.
Bänkbord.
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