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Förord 
Detta är ett underlag för det framtida arbetet med Gävles lek- och aktivitetsytor. 
Nya tider kräver nya lösningar och det gäller även stadens lekplatser. I dagens 
samhälle behöver parkerna vara attraktiva mötesplatser som främjar integration, 
folkhälsa och mångfald. Kraven har ökat på barnens lekytor, där ska finnas ut-
maningar och attraktioner på större ytor. De små lekplatserna används allt mind-
re. Dessutom är dagens situation ekonomiskt och säkerhetsmässigt ohållbar då 
det stora antalet lekplatser tynger en budget som även ska räcka till skötsel av 
bl.a. bollplaner och isbanor. En lösning måste snabbt komma till stånd. Detta 
dokument presenterar den lösning som Tekniska kontoret tror på. 
 
Dokumentet är framtaget med aktuell samhällsutveckling och barnens säkerhet i 
åtanke. Utredningen har gått ut på bred remiss innan beslut tas i Tekniska nämn-
den.  
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Sammanfattning  
I framtiden ska cirka 70 stycken samlande och attraktiva lek- och aktivitetsytor 
på parkmark finnas för Gävles yngre befolkning. Där ska barnens efterfrågan på 
lekplaser som fungerar som mötesplats med utmaningar kunna tillgodoses. Ut-
redningen föreslår nedläggning av 74 stycken lekplatser för att komma till en 
nivå där samtliga lekplatser kan erbjuda ett attraktivt innehåll och förvaltas på ett 
bra sätt. Kring några av dessa lekplatser kvarstår frågan om skötselöverlåtelse 
som ska utredas vidare. Lekplatserna kan då bli kvar men i någon annans regi. 
 
De 70 platser som Tekniska kontoret behåller (inkl en del skolor och några av 
Gavlegårdarnas lekplatser) når 90 % av Gävles yngre befolkning inom 400 me-
ter. 
 
Omloppstiden för lekplatserna blir med dagens reinvesteringsbudget 14 år vilket 
är precis inom gränsen för vad lekredskapen är godkända för. 
 
Kostnaden för att sköta lekplatserna minskar med drygt en miljon per år. Dessa 
pengar kan istället satsas på att klippa fotbollsplaner och spola isbanor så att 
barnen ges möjlighet att röra på sig. 
 
Kostnaden för nedläggning av de 74 lekplatserna ryms inte inom befintliga bud-
getramar. Ett tillskott på fyra miljoner per år i fem år skulle behövas för att klara 
av att lägga ner lekplatserna och rusta platserna som ska behållas. (Förklaring till 
dessa siffror finns på sida 14). 
 
Den remiss som föregått beslut i Tekniska nämnden besvarades av fem kommu-
nala förvaltningar, Gavlegårdarna, Hyresgästföreningen, Hedesundagruppen, 
Kommunala Handikapprådet samt flera privatpersoner. För att sammanfattning 
av remissvaren hänvisas till bilagan ”Sammanfattning av inkomna remissvar”. 
 



  
 Sid 5 (24) 
 
 

   

 

 
 
 
 

Bakgrund och Syfte 
 
I Gävle finns idag – år 2007 – 142 stycken lekplatser varav 24 i Val-
bo/Forsbacka, 2 i Furuvik, 4 i Hedesunda och 6 i Hamrånge. Detta efter att vi 
under fyra år arbetat aktivt med nedläggning av lekplatser i kommunen. Utveck-
lingen går i hela landet mot att anlägga mer lekytor där även de äldre barnen och 
vuxna kan aktivera sig och färre traditionella lekplatser. De traditionella lekplat-
serna med lekredskap är främst till för de yngsta barnen. 
 
Det bodde cirka 91.000 invånare i kommunen år 20031 och lekplatserna var ca 
160 stycken. Om man jämför detta med situationen i Uppsala kommun så fanns 
där samma år ungefär 180.000 invånare och 117 kommunala lekplatser på park-
mark2. 1999 bodde i Eskilstuna cirka 89.000 invånare och de kommunala lek-
platserna på parkmark var 143 stycken, i Malmö bodde 260.000 och lekplatserna 
var 209 stycken3.  
 
Detta åskådliggör tydligt att antalet lekplatser på parkmark var betydligt större i 
Gävle än i andra jämförbara kommuner. Anledningen till att det ser ut på detta 
vis kan vara att många av Gävles bostadsområden anlades på 60-talet då plane-
ringsnormerna angav ett tätt bestånd av lekplatser. Sedan dess har lite hänt med 
områdena varför lekplatserna finns kvar trots att andra normer nu råder. Idag har 
Gävle en omloppstid på 30 år på sina lekplatser medan lekredskapsleverantörer-
na lämnar 15 års garanti. Om man till detta lägger den skadegörelse som lekplat-
serna utsätts för blir situationen ohållbar. 
 
Syftet med denna utredning är att lyfta fram vad som är viktigt i lekplatsfrågan 
och vilken standard vi ska hålla på barnens miljö. Utredningen ska även visa på 
hur många lekplatser som behövs, hur många som kan skötas med dagens budget 
samt hur vi ger även äldre barn och vuxna möjlighet att aktivera sig i parkerna. 
 
Medverkande från Trafik och Parker, Tekniska kontoret Gävle 
Emma Nordebo – utredningsförfattare 
Patrik Österbring – Skötselansvarig 
Ricky Morelli – Framtida investeringar 
Bo Runsten – Tidigare skötselansvarig 
Frida Wikegård – Inventering 

                                                           
1 www.gavle.se 2003 
2 Kommuninformation Uppsala kommun 2003 
3 Statistiska centralbyrån Parkstatistik 1999 
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Lekplatsernas utveckling 
 
50- och 60-talets lekplatser 
Kring lekplatser anlagda under 50- och 60-talet finns idag uppvuxen vegetation 
vilket ger en ombonad känsla. Tyvärr har växter i mycket liten omfattning för-
nyats varför många plantor har dött och lämnat luckor. I de fall lekutrustningen 
inte bytts ut sedan 60-talet är lekplatsen naturligtvis mycket förfallen. Måtten i 
de gamla redskapen är heller inte alltid godkända med dagens standard. I Gävle 
har alla lekplatser från den här tiden genomgått någon form av upprustning se-
dan de anlades. 
Exempel: Jungfrugatan (-65), Trollparken (-66). (båda lekplatserna har upprus-
tats under 2000-talet) 
 
70-talet 
Detta decennium färgades av säkerhetstänkande och separering av olika rörel-
semoment. Trafiksepareringen var strikt och omvälvande för stadsbilden. Även 
lekplatserna skulle säkras med utökade säkerhetsavstånd. Lekredskapen är upp-
radade på fyrkantiga ytor, sittplatserna likaså. 70-talets lekplatser känns idag 
alltför strikta och i de fall redskapen inte bytts ut är de även mycket slitna. 
Exempel: Hillmanskroken (-76), Arentvägen (-75), Avastigen (-79). 
 
80-talet 
”BS 53§ SBN 81:50 På tomt eller på utrymme som är gemensamt för flera bo-
stadslägenheter ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse.” 
 ”SBN 81:51 Friyta för lek och utevistelse ska vara lätt att nå och ligga lämpligt i 
förhållande till terräng, befintliga miljökvaliteter och landskapsbild.” 4 
80-talet präglades av en uppmjukning av formen. Växterna var ofta låga och inte 
särskilt varierande men lekredskapen var fina eftersom kommunen under denna 
period hade relativt god ekonomi. Många av Gävles lekplatser renoverades un-
der denna tid. 
Exempel: Domarringen (-81). 
 
90-talet 
Under detta decennium blev ekonomin sämre och färre lekplatser kunde byggas 
om. De nya lekplatserna präglades av nytänkande hos lekredskapsindustrin vil-
ket ledde till fler rörliga delar i lekredskapen. Trots ny teknik användes fortfa-

                                                           
4 Bostadsbestämmelser Statens Planverk okt 1985 
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rande mycket av de traditionella lekredskapen som gungställningar och gungdjur 
flitigt. 
Exempel: Tussilagovägen (-93), Hagavägen (-98) 
 
Nya rön 
De nya lekplatser som idag planeras i Gävle är få eftersom lekplatsbeståndet är 
så rikt från början. I de fall som nya ytor ändå krävs, exempelvis när befolk-
ningsunderlaget ändrats, får naturen och säkerheten spela huvudrollerna i an-
läggningarna. Växterna ska vara intressanta och förstärka årstidsväxlingarna, 
(utan att framkalla allergier) samt bilda rum och ge skugga. Säkerhetsföreskrif-
terna som finns följs noggrant och i de fall det är möjligt och rimligt ska lekplat-
serna även tillgänglighets- eller handikappanpassas5. Olika teman används för att 
göra lekplatserna unika och till spännande besöksmål. 
I samband med att de små traditionella lekplatserna tas bort, växer nya aktivi-
tetsytor fram som samlar människor från ett större område och därmed även 
fungerar som mötesplatser i stadsdelarna. På dessa nya platser är målet att det 
ska finnas något för alla att aktivera sig med. Det är ju inte bara de yngsta barnen 
och deras föräldrar som behöver vistas utomhus och befinna sig i rörelse. 
 
 

                                                           
5 Tillgänglighetsanpassning innebär att lekredskapen går att nå även för den som sitter i 
rullstol eller går med rullator. En så kallad trasferpoint möjliggör för den armstarke att 
dra sig upp i ställningen. 
Handikappanpassning innebär att även en del av lekredskapen kan besökas med rullstol. 
Designen av lekplatsen har även tagit hänsyn till att flera sinnen ska stimuleras och att 
barn och vuxna som helt eller delvis saknar motorik kan vara med i en del av leken. 
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Olika åldrars krav 
 
0-4 år 
Barn i den här åldern utvecklas fort från hjälplösa paket till små äventyrare. 
Småbarnsgungan och sandlådan är viktiga redskap och någon form av lägre klät-
termöjlighet är bra att ha i närheten. Eftersom någon vårdare alltid måste vara 
med under leken är det bra med sittplatser för vuxna nära redskapen. 
 
4-7 år 
Den här gruppen av barn är lekplatsens mest aktiva användare. De leker med 
varandra i olika rollekar, de behöver öppna ytor för att få utlopp för allt spring i 
benen och de vill hela tiden försöka sig på nya utmaningar som lekredskapen 
bjuder på. 
 
7-12 år 
Nu är det sociala ännu viktigare än tidigare. Lekplatsen måste bjuda på spännan-
de, avskilda krypin där man kan dela hemligheter och leka rollekar. Även platser 
där man kan bygga kojor är uppskattade. Tävlingsmomentet är tydligare i leken 
och ytor för bollspel är värdefulla. Rörelse- och balanslek är bra för dessa barn 
vars kroppar utvecklas till vuxna proportioner. Det är i den här åldern som de 
flesta barn börjar pröva olika idrotter, både organiserade lagidrotter och spontan-
idrott som t.ex. skateboard och BMX. 
 
Ungdomar 
Ungdomsparker är ett relativt nytt fenomen i Sverige. I USA och Canada har 
man sedan många år satsat på ungdomar genom att bygga skateboardparker och 
liknande äventyrsytor. I Sverige har lekredskapstillverkarna börjat propagera för 
klätterställningar som är till för de lite större ”barnen”.  
Ett problem som man ser i ungdomsparkerna i USA och Canada är klotter. Med 
all säkerhet kommer även svenska ungdomsparker att drabbas hårt av detta pro-
blem eftersom klottret redan idag drabbar många lekplatser och skateparkerna 
ofta innehåller stora, släta ytor. I Gävle har konstaterats att det bästa vore att 
anordna en plats för ungdomar att åka skateboard på inomhus. På så sätt kan 
uppsikt hållas och klotter förhindras genom att marodörer vägras tillträde. Ex-
empel på en sådan anläggning är Fryshuset i Stockholm. Idag sker samarbete 
mellan Tekniska kontoret, Kultur och Fritid samt aktiva åkare för att hitta en 
lämplig lokal för en ungdomspark inomhus.  
Platser för spontanidrott (skate, BMX, inlines, basket, snowboard m.m.) krävs 
även utomhus och arbete pågår med att finna bra, centralt belägna platser för det 
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ändamålet. Ska ungdomsparker anordnas utomhus är insynen viktig samtidigt 
som ungdomarna inte får störa närboende. Byggstart för en första spontanid-
rottsplatsen planeras till 2008 och den ska fungera under så gott som hela året. 
Även de traditionella idrotterna som tennis, fotboll och ishockey/bandy kräver 
sin yta i parken för att alla ska ha möjlighet att utöva dem. 
 
Pensionärer 
Även denna kategori spenderar många timmar kring lekplatsen. Likväl som för-
äldrarna följer med sina barn följer mor- och farföräldrarna med. Många som 
blivit lite till åren behöver ordentliga sittplatser, gärna med armstöd. Det kan 
vara bra att anordna t.ex. boulebanor i nära anslutning till lekplatsen eftersom 
detta innebär att fler vuxna vistas i närheten och har uppsikt över barnen. 
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Kostnader 
 
Underhåll 
I Gävle sker kontroll av lekutrustningen en gång i veckan sommartid och en 
gång varannan vecka vintertid. Detta för att kontrollera att inget gått sönder så 
att olyckor kan inträffa. Små fel som utstickande spik, lösa bultar, slaka linor 
åtgärdas genast. En gång om året görs även en besiktning som talar om i vilket 
skick lekplatsen befinner sig och huruvida den uppfyller säkerhetsnormerna som 
finns. Samma typ av kontroller och besiktningar kommer att bli aktuellt för de 
multisportarenor och andra spontanidrottsanläggningar som Gävle förväntas få 
inom några år. 
I runda siffror kan man säga att kontroll samt besiktningen kostar 15.000 kronor 
per utrustad aktivitetsyta och år. Detta ingår i årsupphandlingen och har högsta 
prioritet då det handlar om våra barns säkerhet. 
 
Kostnaden för isbanor, bollplaner och tennisbanor anges i ett kvadratmeterpris. 
Skötseln av dessa ytor drabbas varje gång parkbudgeten minskas eftersom det 
inte innebär allt för stora skador på ytorna om man håller upp med skötseln un-
der ett par år. De som drabbad är istället gävleborna som behöver dessa aktivi-
tetsytor för sin dagliga motion. Isbanorna har i stor utsträckning spolats av pri-
vatpersoner och föreningar de sista åren. 
 
Reinvestering 
När man rustar upp en lekplats beror det antingen på att lekredskapen är så gam-
la att de blivit alltför dyra att underhålla, innehåller farliga mått eller helt enkelt 
har plockats bort på grund av risker. Reinvesteringen kan innebära allt från byte 
av en gungställning till helrenovering och omformning av en lekplats. Därför är 
det svårt att säga exakt vad en upprustning kostar, det beror ju även på lekplat-
sens storlek. Mellan 200.000 och 400.000 kronor åtgår ofta till varje objekt.  
En ungdomspark kostar ganska mycket att anlägga och det återspeglar sig i rein-
vesteringen som också kan bli kostsam. Det är svårt att sätta några siffror på den 
här typen av upprustningar eftersom vi i Gävle inte har någon erfarenhet. Boll-
planer och tennisbanor, BMX-slingor och frisbeegolfbanor är relativt billiga att 
rusta. 
 
Nyinvestering 
Ibland behövs helt nya lekplatser i områden där det inte finns någon. Detta gäller 
dels i nya bostadsområden och då bekostas lekplatsen oftast av bostadsprojektet. 
Ibland är det dock områden som långsamt förtätats eller där det skett en genera-
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tionsväxling som behöver en lekplats och då används reinvesteringsbudgeten. 
Ibland handlar det om områden där flera mindre lekplatser har lagts ner och en 
ny ska samla barn från ett större område En ny lekplats kostar mellan 200 000 
och 1000 000 kronor. Ska lekplatsen var lite större och dessutom handikappan-
passad krävs en större budget, mellan en och tre miljoner kronor. 
En ungdomspark med basket, skate, bollplan och sittplatser kostar 2 - 7 miljoner. 
Det är därför inte troligt att det kommer att finnas en ungdomspark i alla stads-
delar.  
 
Nedläggning 
Att lägga ner en lekplats innebär att ta bort lekredskap, sarg och återställa ytan 
till gräsmatta, naturmark eller annat lämpligt. I vissa bostadsområden har barn-
familjerna ersatts av medelålders par som istället för lekplats t.ex. vill ha en bou-
lebana eller parkering. Att lägga ner lekplatsen kostar ungefär 40.000 kronor. 
Nedläggning av bollplaner är naturligtvis billigt om bollplanen är gjord i gräs, då 
den enda kostnaden består i att ta bort målen. Kostnaden stiger om materialet 
istället är grus, eller som på tennisplanen, asfalt. I de fall en sådan yta ska läggas 
ner får den hårda ytan oftast ligger kvar och täcks med jord som besås. 
 
 
 
 
 
”En bit bort har vi en lekpark med fyra gungor, en gung bräda som är trasig och 
en jäte liten ruchkana och en sandlåda full med kattbajs.” så skriver ett av de 
barn som deltog i det stora samrådet som Siw Hammarberg höll i samband med 
översiktsplan för Gävle Stad. Den lekparken som beskrivs upplevs knappast som 
värdefull av barnet som skriver. Ett annat barn skriver ”Det finns en lekpark i 
närheten där med buskar överalt och inga lysen som funkar.” 
Det är tydligt att låg standard på underhåll och upprustningstakt inte uppskattas 
av barnen som ska använda lekplatserna. 
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Situationen i Gävle Kommun 
I Gävle finns för närvarande (år 2007) 142 stycken kommunala lekplatser på 
parkmark.  
 
Med den budget som ligger för de närmaste tre åren är 1 000 000 kronor avsatt 
för reinvestering i lekplatserna per år. Dessa pengar ska även räcka till reinve-
stering och nyinvestering i ungdomsparker eftersom ingen egen budget finns för 
dessa. Med denna budget blir läget följande: 
 

1. Fem lekplatser kan byggas om per år om ombyggnaden kostar 200.000 
kronor (lågt räknat). Inga ungdomsparker byggs. 

2. Detta innebär en omloppstid på närmare 30 år. 
3. Lekutrustningen har en garantitid på 15 år, sedan kan man inte lita på att 

den håller. 

 
Slutsats: Lekplatserna kommer att förfalla och bli farliga om dagens antal be-
hålls. Lekvärdet förblir lågt och främjar inte integration och folkhälsa. 

 
Under våren 2005 gjordes en omfattande översyn av lekplatserna i Gävle. Tidi-
gare hade kommunen trott att de kommunala lekplatserna hade god standard när 
det gäller säkerhet. Efter översynen blev bilden en helt annan. Många av lekplat-
serna innehöll farliga mått och redskap med röta. Detta innebär att en snabb 
borttagning av de lekplatser som fått anmärkningar skulle minska både budget-
åtgången och risken för skador bland våra barn. 
 
Efter genomsynen av Gävles lekplatsbestånd har kontoret valt att gå fram med 
ett omfattande men genomtänkt förslag över lekplatsnedläggning och -
upprustning. Förslaget innebär att Gävle kommun har sammanlagt 70 
stycken lekplatser på kommunal parkmark. 
 
Nya tider kräver nya lösningar. Våra barn efterfrågar attraktiva platser med stort 
lekvärde. De små och dåligt upprustade lekplatserna är inte så populära. 
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Slutsats: Lekplatserna måste anpassas till den nya tiden och de nya kraven. Stör-
re samlande lek- och aktivitetsytor som även fungerar som mötesplatser är det 
som efterfrågas. 

 
De lekplatser som blir kvar skulle ge 90% av barnen inom tätorterna tillgång till 
en lekplats (då räknas även några av Gavlegårdarnas lekplatser på bostadsgårdar 
med samt skolornas lekplatser) inom 400 meter. Omloppstiden skulle istället 
ligga på strax över 13 år. Parkbudgeten skulle avlastas med cirka 1.3 miljoner 
kronor som istället kan användas till klippning av gräsytor och skötsel av andra 
aktivitetsytor där barn och vuxna kan röra sig, samt skötsel av framtida ung-
domsparker. De lekplatser som blir kvar utvecklas till större och attraktivare ytor 
där fler kan mötas. I förlängningen leder alltså detta till en bättre utemiljö 
för våra yngsta medborgare. 
 
 
Mål 

Gävle ska ha säkra lekplatser som sköts på ett bra sätt. Brister ska genast åtgär-
das. 
 
Lekplatserna ska övergå till att vara lek- och aktivitetsytor i kombination och de 
ska vara färre men större. 
 
Lek- och aktivitetsytor ska vara strategiskt placerade så att många barn kan nå 
dem inom 400 meter och utan att behöva korsa farliga vägar.  
 
Alla åldergrupper ska tillgodoses och platserna ska fungera som mötesplatser där 
integration, folkhälsa och mångfald gynnas. 
 
En handikappanpassad lekplats ska finnas i varje stadsdel. 
 
Några centralt placerade ungdomsparker ska finnas i Gävle. 
 
Aktiviteter ska finnas i Gävles parker året om. 
 
Boende ska aktivt ta ansvar för sina närmiljöer och lekplatser. 
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Jämförelse 
 
Ort Invånarantal Lekplatser Inv/lekplats
Gävle 91.000 160 569 
Uppsala 180.000 1176 1538 
Eskilstuna 89.000 1436 622 
Helsingborg 118.000 2106 562 
Umeå  104.000 777 1351 
 
Detta visar att Gävle år 2003 hade fler lekplatser i förhållande till invånare än 
flera jämförbara orter och dessutom mycket fler än somliga (exempelvis Uppsa-
la). Om man till detta lägger den höga säkerhetsstandard som tillämpas i Gävle 
är det lätt att se att lekplatserna tynger kommunen ekonomiskt.  
 
Även om vi skulle ta bort samtliga lekplatser på parkmark skulle barnen inte bli 
utan lekplatser. Det finns en hel del privata lekplatser inom bostadsområdena 
och dessutom kommunala lekplatser på skolorna. 
 
Låt oss återgå till 2005 års siffror. Om Gävle behöll 68 lekplatser och bygger två 
nya (totalt 70 lekplatser) skulle nyckeltalet invånare per lekplats höjas till 1314 
(med befolkningssiffran 92 000), ett högt värde enligt tabellen ovan. Samtidigt 
kan vi anta att även de övriga kommunerna ökat i befolkningsmängd och kanske, 
liksom Gävle, tagit bort några lekplatser, vilket ger högre nyckeltal än i 2003 års 
tabell och därmed hamnar Gävle närmare ett medeltal. 
 

                                                           
6 Uppsala kommun 2003 
7 Statistiska centralbyrån 1999 
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Åtgärdsförslag 
Lägg ner 74 lekplatser och behåll budgeten 1 miljon per år. Detta innebär en 
period på sex år då 12 lekplatser läggs ner i snitt varje år och en kostnad på ca 
480 000 kronor8 per år som inte ryms i budgeten om inte lekplatsupprustningen 
samtidigt ska avstanna. Eftersom upprustningen av Gävles lekplatser är eftersatt 
är det snarare så att den kostnaden också kommer att öka. Sammanlagt (ned-
läggningar + rust) behövs cirka 5 miljoner kronor per år i fem år för att kom-
ma till en bra nollnivå. Efter år 2015 läggs resterande 8 lekplatser ner. Anled-
ningen till att nedläggningen av dessa dröjer är att dessa lekplatser är nyanlagda 
eller nyrustade. Nedläggningsplanen är framtagen med sikte inställt på målen på 
sida 12. Det är fram för allt geografiskt läge som styrt vilka lekplatser ska som 
vara kvar och utvecklas. 
 
Nya lek- och aktivitetsytor måste ges eget budgetutrymme inom drift och 
reinvestering! Även nyinvesteringar, framför allt nyanläggning av aktivitets-
parker, måste få en egen budget eftersom de kostnaderna är för stora för att 
rymmas inom reinvestering. Det kan även bli aktuellt att anlägga spontanidrotts-
arenor i samarbete med skolan och även dessa bör inrymmas i ny budget. 
 
I större omfattning än tidigare ska lekvärdet förstärkas med hjälp av natu-
ren. Inom skolan finns mycket forskning som visar att barn mår bra av att vistas 
ute i naturliga miljöer. Även inom sjukvården har naturens positiva inverkan på 
läkande och hälsonivåer dokumenterats. Det är därför självklart att även barnens 
lekmiljöer ska innehålla så mycket gröna element som möjligt. 
 
Handikappanpassning innebär i Gävle framförallt tillgänglighetsanpass-
ning. Det betyder att rullstolsburna barn eller barn med gångsvårigheter kan 
komma fram till och upp i lekutrustningen utan hjälp. I själva klätterställningen 
får de dock ta sig fram bäst de kan. Många barn som har svårt att gå kan vara 
starka i armarna och är därför fullt kapabla att klättra i ställningen om de bara tar 
sig upp i den. Gummiplattor och transferpoints är den enklaste åtgärden. 
 
De lekplatser som främst ska anpassas är: 
Stenebergsparken – Brynäs 
Varvaterrassen – Hille/ Strömsbro 
Oxen och Stadsträdgården – Centrum 

                                                           
8 Siffran gäller nedläggning utförd av entreprenör. Om AME kan anlitas är det främst 
deponikostnaden som kostar och summan kan åtminstone halveras. 
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Sätraängarna – Sätra 
Stormgatan – Andersberg 
Storhagen – Bomhus 
Siporexgropen – Valbo 
Ny lekplats nära Fjärran Höjder - Väster 
Ny lekplats vid Stationsvägen – Hedesunda 
Hertevägen – Bergby 
Pilparken - Forsbacka 
 
Veckokontroll utförs av boende. I vissa områden ligger lekplatsen inbäddad i 
bebyggelsen på ett sådant sätt att de boende känner sig personligt engagerad i 
platsen. I dessa lägen kan kontroll och de enklaste åtgärderna utföras av boende 
efter tecknat avtal. Detta innebär minskade skötselkostnader för kommunen och 
ökat engagemang bland gävleborna. 
 
Lekplatsnedläggning görs enligt den prioritetsordning som visas på nästa 
sida. Upprustningar styrs av lekplatsens skick och antalet besökare. 
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Nedläggningsplan 2004 – 2012  
(vi ser ett par år bakåt för att få lite statistisk bakgrund)  
 
Nedläggningar 
 
2004 – 2006 
Skvattram (04) 
Sätraängarna mellan (04) 
Gaddaborgsvägen (04) 
Skrankfallsvägen (04) 
Andersbergs centrum (04) 
N om centrum (04) 
Bergsgatan (04) 
4:e Tvärgatan (04) 
Vikingavägen/ Månstenen (05) 
Stjärnstigen (05) 
Masurgatan (05) 
Sadelvägen (05) 
Krikonvägen (05)  
Lillmyravägen (05) 
Hövdingavägen (05) 
Pilgärdet (05) Skötselöverlåtelse på BRF 
Kv Rörtången Sörby (06) 
 
2007- 2014 
Centrum/ Norr -  
Nordost (erbjuds Gavlegårdarna eller privata på Valbogatan) (10) 
Stortorget - Ersätts av lekskulpturer i och med ombyggnaden. 
 
Bomhus -  
Lillhagsgården (07) 
Takar/ Klamparegatan (07) 
Domarringen (07) 
Järpvägen (07) 
Spångatan (07) Ev skötselöverlåtelse till förening 
Töregatan (07) 
Stabbläggargatan (11) 
Vretvägen (12) 
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Valbo -   
Åsvägen (07) 
Guldsmedsvägen (08) 
Blekevägen (09) 
Stenhuggarvägen (09) 
Länsmansvägen (09) 
Övre Skuggan (09) 
Linvägen (ev överlåtelse till BBAB) (10) 
Durovägen, Närbogården (11)  
Hagavägen (11) 
 
Forsbacka -  
Kolhusvägen (10) 
Ringvägen (11) 
 
Strömsbro -   
Lervik (07) 
Avastigen (10) 
Iskällarsgatan (10) 
Spartallsvägen (10) 
Aspvägen (10) 
Sandbacka (10) 
Källsätersvägen (11) 
Nybyggarvägen (11) 
Odalvägen (12) 
Brännerigatan (12) 
Sidlångsvägen (12) 
(Ev Björke – utredning krävs) (11) 
 
Andersberg -  
Norra Hemlingby (07) 
Yrvädersgatan (07) – ev skötselöverlåtelse till förening 
Rimfrostgatan (08) 
(Ev Ytterharnäs – utredning krävs) 
Biodlarvägen, Hemlingby (10) 
Järvsta (12) 
  
Väster -  
Almvägen (08) 
Slåttervägen (08) Ev. försäljning 
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Pilgärdet (08) Ev. försäljning 
Gärdselvägen (08) Ev. försäljning 
Gröneborgsgatan (08) 
Ekvägen (09) Ev. försäljning 
Vallgångsvägen (10) Ev. försäljning 
Sandstensvägen (10) 
 
Söder - 
Torsgatan (07) 
 
Brynäs -  
Bredvid Brynässkolan, Styrmansgatan (08) 
Kv Springer (09) 
Gullregnsgatan (09) 
Hillmanskroken -ev skötselöverlåtelse till Gavlegårdarna (09) 
Rodergatan (09) 
Sockerbruksladan Ö och N (11) 
 
Sätra -  
Jaktstigen (08) 
Kaveldunsvägen (08) 
Klasbärsvägen (08) 
Ormbärsvägen (08) 
Igeltjärnsvägen (09) 
Pingeltorpsvägen (09) 
Skakelvägen - ev skötselöverlåtelse till förening 
Vinbärsvägen - ev skötselöverlåtelse till förening 

 
Ytterorterna-  
Norrkroksvägen- Hedesunda (07) 
Åbrovägen- Hedesunda (07) 
Norrsundet- Bergbacka (10) 
Hamrånges lekplats (10) 
Bergby- Humlevägen och Stenvägen (11) 
  
Nedläggning efter år 2015 
 
Strömsbro -  Stigshöjden 
 Jonstorp 
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Väster - Videkullen (BRF?) 
 Stubbrättsvägen (BRF?) 
 Rågångsvägen 

 
Söder - Kv Gesällen 
 Timmermansgatan (ev skötselöverlåtelse eller försäljning till 
Gavlegårdarna) 
 
 
Sammanställning över framtida lekplatser i Gävle 
 
Bomhus - Siriusplan 
 Holmsund 

Lillsjön, Storhagen  
 Pukslagarvägen / Tranmur 
 Rostadsvägen 
 Långbacka 
 Myrmalmsvägen 
 Solhjulet 
 
Strömsbro -  Varvaterassen 
 Åsvägen 
 Arentvägen 
 Forngravarna 
 Stålboparken 
 Åängsvägen 
 Stigslundsparken 
 Rösgatan 
 
Valbo -  Sågvreten 
 Gaddaborg 
 Markheden  
 Spikåsvägen 
 Snickerivägen 
 Krogasvägen 
 Alborga vid skolan 
 Duro, Kraftvägen 
 Lindesnäsvägen 
 Lekgränd 
 Stenbäck 
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 Lexevägen 
 
Andersberg - Stormgatan 
 Stureborg 
 Norrskensgatan 
 Lövens Tä, Hemlingby 
 Rönnåsvägen, Furuvik 
 
Väster - Drabantvägen / Hedvigslund 
 Ny vid Fjärran Höjder / Vesslevägen  

Trollparken eller Skogsfruparken 
Höjersdalsparken 
Hässjegatan 
Korpvägen 
Urbergsterrassen 
 

Söder - Oxen 
 Nobelparken 

Brunnsparken  
 Källbäcksparken 
 Oskarsparken 
 Apelgatan, Hemsta 
 
Centrum - Jungfrugatan 
 Stadsträdgården 
 Liten i Boulognerskogen 
 Valbogatan 
 Nynäsplan 
 Natt och Dag 
 
Brynäs - Steneberg handikappanpassning 
 Eriksbergsparken 
 Herrgårdshagen 
 Ny lekplats på Alderhomen  
 
Sätra - Ulvsmygen 

Tussilago 
S Sätraängarna  
N Sätraängarna 
Ängsullsvägen  
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Ny lekplats ovan Pingeltorp 
 

Ytterorterna - Hedesunda- Hagalundsvägen + Mejerivägen 
 Forsbacka- Pilparken  
 Bergby- Stenvägen 
 Norrsundet- Egnahemsvägen 
 Ev Björke 

Ev Ytterharnäs 
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Dagens situation och måluppfyllelse 
 
Måluppfyllelse 
Efter 2003 har 18 lekplatser lagts ner och 11 lekplatser rustads helt eller delvis. 
Detta innebär att vi redan slagit in på utredningens åtgärdslinje. Det innebär 
också att den lättaste delen är gjord och det svåraste återstår. Av förståliga skäl 
har nedläggningen först drabbat de lekplatser som varit minst använda och mest 
slitna. I det framtida arbetet kommer allt fler protester komma in i samband med 
upplysningen om en lekplats försvinnande eftersom det även kommer att drabba 
lekplatser som är populära.  
 
Föreningsskötsel 
I vissa fall kan föreningar komma att gå in och köpa marken och lekplatsen, i 
andra fall kan det bli tal om ett skötselavtal. Avtalet avhjälper dock inte det fak-
tum att lekplatsen behöver rustas ibland. En förening är troligen inte villig att 
betala en upprustning men kan kanske bidra med 50 %. 
 
Parken i sin helhet 
Genom nedläggning av lekplatser sparas en hel del parkbudget som istället kan 
användas till gräsklippning. Detta ger fler användbara friytor för barn och ung-
domar att motionera och sola på. 
Lek- och aktivitetsytorna blir större enheter som kommer att kunna fungera som 
en samlingsplats för större områden vilket även leder till ökad integration. 
Fler åldrar kommer att kunna tillgodoses på aktivitetsytorna eftersom en större 
yta finns tillgänglig. Tidigare har de flesta lekplatserna riktat sig mot den yngsta 
åldersgruppen. 
Förslaget med större lekplatsen i, för stadsdelarna, centrala lägen innebär en 
anpassning till ett modernt samhälle där de flesta barnen inte befinner sig i 
hemmet under dagtid. 
 
Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionens 12:e artikel ska barnen ges möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. Detta har lett fram till två åtgärder. Dels lämnas utredningen på remiss 
till Barn och ungdom som får i uppdrag att samråda med barn och unga inom 
verksamheten. Dessutom har inspiration hämtats från det samråd som hölls med 
barn och ungdomar i under arbetet med Översiktsplan för Gävle Stad. Där fram-
kom tydligt att barnen önskade sig större lekplatser med mer innehåll, mer akti-
viteter för barn över 9 år och att barnen inte gillade att gå till små slitna lekplat-
ser som dessutom saknade belysning. 
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Barnkonventionens 3.e och 6:e artiklar handlar om att barnens bästa och hälsa 
ska komma i främsta rummet. Utredningen styrs delvis av budget men även av 
omsorg kring barnen som inte får utsättas för stora risker i samband med lek. 


