
Upprustning Lekplats kvarter 11  

 

Sammanfattning 

Lekparken i vårt kvarter har inte rustats upp på många år. Den sandlådan vi har idag är rutten, 

onödigt stor och sanden är full av rötter och kattbajs. Vi föreslår därför en mindre sandlåda med lock 

samt en lekstuga. Övrig utrustning i lekparken är gammal men ändå i gott skick så den gör vi inget åt. 

 

Bakgrund 

Då vi blir fler barnfamiljer i området så är det dags att rusta upp lekplatsen. Det är många barn från 

alla olika kvarter som leker i våra lekparker och det känns tråkigt att så stor yta i kvarter 11 förblir 

outnyttjad. Detta beror på att vi har en överdimensionerad sandlåda som är full med rötter och 

kattbajs vilket gör att ingen använder den.  

För att komma tillrätta med detta problem vill vi ta bort den befintliga sandlådan och ersätta den 

med en mindre samt sätta dit en lekstuga. Detta gör vi på samma yta som den befintliga sandlådan 

står idag och kommer resultera i en mer inbjudande miljö för alla barn. 

 

Bedömning 

Vi vill gärna ha en sandlåda som är 2 m x 2 m med tillhörande lock. Till det tillkommer sandlådesand 

som beställs från bergtäkt alternativt köpes på storsäck. Uppskattad totalkostnad ca 15 000 kr. 

Sandlåda går att köpa på exempelvis Söve.se. 

Vi skulle även vilja ha en lekstuga. Denna kan köpas på Lido.se för 14 990 kr. Till det tillkommer färg 

samt grundläggning till en uppskattad kostnad på ca 4 000 k. Totalt 18 990 kr. Anledningen att vi valt 

en dyrare lekstuga och sandlåda är för att den har längre livstid vilket passar bra på offentliga ytor. Vi 

förväntar oss att det inte bara är vi i kvarter 11 som kommer utnyttja lekparken och då ökar slitaget 

på inventarierna. Därmed anser vi att det är befogat att köpa produkter av bättre kvalitet. 

Allt arbete kommer utföras av oss i kvarter 11.  

 

Yrkande 

Motionen gällande upprustning av lekpark i kvarter 11 bifalles. Maximalt 40 000 sek kommer finnas 

disponibla under 2019 för att upprätta en lekstuga och en ny sandlåda samt övrig finplanering. 
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