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Inledning 

Bakgrund 
Under 2007 genomfördes en omfattande lekplatsutredning för lekplatser på allmän platsmark i 

Karlshamns kommun (DNR 2006/365). Flera lekplatser var i mycket dåligt skick, och det saknades en 

plan för i vilken ordning dessa skulle rustas upp. Utredningen gav förslag på att minska antalet lekplatser 

från 62 till 50, utifrån målsättningen att inget barn skulle ha mer än 300-400 meter till närmsta lekplats. 

Alla lekplatser där det var möjligt utifrån topografin skulle tillgänglighetsanpassas för rörelsehindrade. 

Lekplatsutredningen bedömdes vara giltig i fem-sex år. 2013 gjordes en ny upprustningsplan baserad på 

lekplatsernas säkerhet och lekvärde (DNR 2013/614). Lekplatserna var inriktade till barn i åldern 0-7 år. 

2015 genomfördes en lekplatsenkät, där 210 kommuninvånare svarade på frågor om skick, utbud och 

underhåll på kommunens lekplatser. I enkäten framkom bland annat att ungefär 20 % av de som svarade 

önskade att kommunen har en storlekplats, likt den i grannkommunen Olofström. 

Mellan åren 2007-2018 har 26 lekplatser rustats upp, och 19 av dem har tillgänglighetsanpassats. 11 

lekplatser har lagts ner. Kommunens lekplatsutbud omfattar nu 51 lekplatser på allmän platsmark, fördelat 

på åtta orter.  

2018 genomförde Samhällsbyggnadsförvaltningen en lekplatsutredning som presenterades för Teknik- och 

fritidsnämnden i februari 2019. (DNR 2017/1197) Utredningen delade in lekplatserna i tre kategorier och 

hade förslag på att minska antalet lekplatser från 51 till 45. Nämnden gav sedan förvaltningen i uppdrag att 

ta fram underlag för att anpassa lekplatsutbudet i kommunen i förhållande till den rådande ekonomiska 

situationen.   

Lekplatserna riktats till barn i åldrarna 0-12 år, vilket uppgår till 4 258 barn i kommunen (2019-02-25). 

Med nuvarande lekplatsbestånd ger det 83 barn per lekplats.  

Anpassning till rådande ekonomisk situation 
Förvaltningen har gjort bedömningen att det skulle gå att justera antalet lekplatser för att möta samhällets 

ändrade behov av lekplatser, och samtidigt kunna anpassa kommunens driftskostnader. Därför har det nu 

tagits fram en handlingsplan för Karlshamns kommuns lekplatser. 

Handlingsplanen består av tre delar: 

 Åtgärdsplan 

 Värdering av nuvarande lekplatsbestånd 

 Riktlinjer för tillgänglighetsanpassning 

Utredning kring storlekplats 
Som ett led i att anpassa lekplatsutbudet har Samhällsbyggnadsförvaltningen utrett möjligheten till en 

storlekplats i kommunen likt den i Olofström.  

Det har varit problematiskt att hitta en plats stor och central nog i Karlshamn. En möjlig yta är grus- och 

gräsplanen vid Vägga IP i korsningen Idrottsvägen-Hunnemaravägen, som idag är planlagd för 

idrottsändamål.  

Förvaltningens samlade bedömning är dock att situationen i Karlshamns kommun skiljer sig från 

Olofström på så vis att vi har flera tätorter med många barn. Därför är det mer lämpligt att införa 

kommundelslekplatser i de större orterna (Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta) istället för endast 

en storlekplats i Karlshamn.  

Kommunkoncernens lekplatser 
Diskussioner med Utbildningsförvaltningen och Karlshamnsbostäder har genomförts för att se över 

möjligheten att samordna kommunkoncernens lekplatser. Några områden där samordning är möjlig har 
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identifierats, det gäller i Prästslätten i Karlshamn, Centrum, Triangeln/Stenbacka och Korpadalen i 

Asarum, Centrum och Valhalla/Ekekroken i Mörrum, Marieberg i Svängsta, Hällaryd och Ringamåla. De 

beskrivs närmare under respektive område i värderingen. 

Samverkan med utbildningsförvaltningen gör att kommunen kan skapa värdefulla mötesplatser för barn, 

både under och efter skoltid. Projekt kring detta kommer att startas upp under 2020. 

Karlshamnsbostäder har några lekplatser som ligger mer öppet, och inte på slutna innergårdar. I de fallen 

kommer ett samarbete inledas med bolaget, där också ekonomi och ansvar bör utredas.  

Nedläggning av lekplatser 

Att anpassa lekplatsutbudet till den rådande ekonomiska situationen innebär att lekplatser kommer att 

läggas ner. Små lekplatser med litet utbud är de som främst läggs ner. Bedömningen är att familjer som 

bor i villa idag ofta har egen lekutrustning på tomten. Även lekplatser i vilkas närområde det bor få barn 

prioriteras för avveckling. Handlingsplanen delar in orterna i områden. Målsättningen är att varje område 

där det bor 45 barn eller mer ska ha en lite större lekplats som dessutom ska vara möjlig att 

tillgänglighetsanpassa. 

Några av de lekplatser som föreslås avvecklas är nyligen upprustade. Den ekonomiska 

konsekvensbeskrivningen, som finns att läsa i en bilaga, utreder olika alternativ för avvecklingen.  

De ytor som blir kvar efter de nedlagda lekplatserna ska bedömas tillsammans med 

Stadsbyggnadsavdelningen, för att se om de kan exploateras eller finnas kvar som en del av 

grönstrukturen. I de fall ytorna kommer att finnas kvar i kommunens ägo bör de i främsta fall bli 

ängsmark eller skog. En bedömning görs från fall till fall av ansvarig tjänsteperson på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Lekplatser på landsbygden 
Kommunen har i nuläget fem lekplatser som ligger på landsbygden. På dessa platser bor färre än 45 barn, 

vilket bör finnas för att kunna motivera att ha en lekplats.  

 Ringmåla – 6 barn 

 Åkeholm – 5 barn 

 Mörrumsryd – 17 barn 

 Knutsberg – 9 barn 

 Södra Sternövägen – 7 barn 

Förvaltningen har gjort bedömningen att avveckla lekplatserna i Mörrumsryd, Knutsberg och Södra 

Sternövägen. Lekplatserna är i dåligt skick. Dessa lekplatser ligger 2 km från närmsta lekplats inne i 

Mörrum och Karlshamn. Det får ses som ett rimligt avstånd till en områdeslekplats. 

I Ringamåla finns redan en till lekplats på ortens förskola. Därför föreslås den allmänna lekplatsen, som är 

i dåligt skick, att avvecklas. Ringamåla ligger 10 km från Svängsta, vilket inte bedöms vara ett rimligt 

avstånd till en områdeslekplats. 

Lekplatsen i Åkeholm rustades upp 2018, men kunde inte tillgänglighetsanpassas utifrån terrängen. 

Förslaget är att alla allmänna lekplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. Åkeholms byalag bör ges 

möjligheten att behålla lekplatsen mot att de sköter tillsynen, då avståndet till närmsta lekplats i Svängsta 

är 4 km. Lekplatsen bör i så fall fortsätta att vara kommunal, så till vida att kommunen står för årlig 

säkerhetsbesiktning och eventuella reparationer. I det fall byalaget inte vill sköta tillsynen bör lekplatsen 

avvecklas. 

Kommunen bör vara restriktiv till att anlägga nya lekplatser på landsbygden ifall önskemål inkommer, med 

tanke på de höga driftskostnader som tillkommer då kommunen inte har övrig mark i närområdet. 

Historiskt sett har flera lekplatser anlagts åt byföreningar, under förutsättning att de ska sköta dem, vilket 
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endast fungerat i några år. Därefter har kommunen fått tillbaka driften på lekplatsen. Tydliga avtal bör 

skrivas ifall ytterligare lekplatser anläggs på landsbygden. 

Lagar och föreskrifter 
Följande regelverk finns att förhålla sig till när det gäller lekplatsers utformning, tillgänglighet och 

säkerhet: 

FN:s konvention om barnets rättigheter (SÖ:1990:20) 

Barnkonventionen syftar till att alla barn har rätt att behandlas med respekt och har rätt att få komma till 

tals. Vid alla åtgärder som rör barn ”skall barnets bästa komma i främsta rummet.” ”Konventionsstaterna 

skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt utrycka dessa i alla frågor som 

rör barnet”. Barnet skall ”särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare”. 

Det står bland annat också att barnet har ”rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder” och att konventionsstaterna ska främja och uppmuntra ”lämpliga och lika möjligheter för 

rekreations- och fritidsverksamhet”. 

Plan- och bygglag (2010:900) 

I plan- och bygglagen står att ” personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma 

fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 

förhållandena i övrigt inte är orimligt”. ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 

olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

”Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.” 

”Det som gäller i fråga om tomter ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser”. 

Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6) 

I Boverkets byggregler står att ”fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. 

Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så 

utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.” Man hänvisar också till de 

europastandarder som finns för lekredskap och stötdämpande underlag. 

Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser (BFS 2011:5, ALM 2) 

I Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser står att ”Platser och områden ska utformas 

så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna 

användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” ”Föreskrifterna gäller 

när en allmän plats nyanläggs.” 

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 HIN:3) 

I Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpa hinder står att ”Hinder i form av brister i lekplatsers 

utformning eller utrustning ska avhjälpas.” ”Brister, som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på 

lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra och som tar hand om 

barnen, bör åtgärdas.” Hinder ska avhjälpas ”så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och 

ekonomiska förutsättningarna”.    

Europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag 

Lekredskap för offentlig miljö ska uppfylla kraven enligt europastandarderna SS-EN 1176 och SS-EN 

1177, som hänvisas till i Boverkets byggregler. Standarden tar upp hur lekredskapen och deras fallutrymme 

ska vara utformat för att risken för skador ska minimeras. I standarden anges också att man minst en gång 

per år bör besiktiga lekplatserna, utifrån standardens rekommendationer. 
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Åtgärdsplan 
Åtgärdsplanen utgår från de åtgärdsförslag som värderingen kommit fram till. Antalet lekplatser ska på sikt 

minskas från 51 till 26 stycken. Upprustningen delas in i ”upprustning” samt ”utbyte av enstaka redskap”. 

På vissa lekplatser är det bara enstaka redskap som är i behov av utbyte. Om det görs beräknas lekplatsen 

hålla i flera år till.  

Ansvarig tjänsteperson på Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer efter den årliga säkerhetsbesiktningen 

i vilken turordning lekplatserna upprustas/avvecklas. 

Investeringskostnader 
Information kring kostnader finns att läsa i Bilaga 1 – Ekonomisk konsekvensbeskrivning 

Medborgardialog 
I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter bör de barn som förväntas utnyttja lekplatsen bli 

tillfrågade om hur den ska utformas. Projektering ska utföras i god tid så att det finns möjlighet att tillfråga 

de barn som bor i närområdet om vad de önskar på lekplatsen. Förslag på arbetsgång: 

 Skylt med information om att lekplatsen ska byggas om sätts upp så tidigt som möjligt, där man 

berättar om hur lekplatsen ska utrustas utifrån respektive kategori, och ber barnen att önska extra 

aktiviteter utöver det. Det ska även annonseras på hemsidan och göras utskick till närliggande 

skolor och förskolor. Cirka en månads möjlighet att inkomma med önskemål via mail. 

 Ritning tas fram och sätts sedan upp på lekplatsen för att informera om ombyggnaden. 

 Informera om ombyggnaden på kommunens hemsida. 
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Åtgärdsplan per ort 
Utifrån värderingen av lekplatserna föreslås följande åtgärder på de olika orterna.  

Lekplats-
nummer 

Namn Åtgärd Kategori 

    

 Karlshamn   

    

101 Sommarvägen Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

103 Myrtenvägen Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

107 Rosengården Upprustning Kommundelslekplats 

109 Hinsegatan Avveckling  

111 Surbrunnen Avveckling  

115 Källvägen Avveckling  

117 Västervångvägen Upprustning Områdeslekplats 

119 Murklevägen Avveckling  

121 Karussevägen Avveckling  

123 Apollovägen Avveckling  

129 Södra Sternövägen Avveckling  

125 Schweizervägen Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

131 Knutsbergsvägen Avveckling  

127 Nyponvägen Avveckling  

 Prästslätten Samverkan med UTB Områdeslekplats 

133 Tygvägen Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

    

    

 Asarum   

    

205 Gäddvägen Avveckling  

207 Lertagsvägen Avveckling  

213 Borgvägen Avveckling  

217 Hagvägen Avveckling  

219 Slånbärsstigen Ingen åtgärd Områdeslekplats 

221 Notavalla Ingen åtgärd Områdeslekplats 

223 Lärkvägen Avveckling  

225 Asarumsgården Upprustning Områdeslekplats 

227 Ekbacksvägen Avveckling  

 Frälsegårdsvägen Samverkan med KABO Områdeslekplats 

229 Plöjarevägen Ingen åtgärd Områdeslekplats 

231 Såningsvägen Avveckling  

233 Dyks väg Avveckling  

 Jasminvägen Samverkan med KABO Områdeslekplats 

237 Korpadalsvägen Avveckling  

 Korpadalen Samverkan med UTB Kommundelslekplats 

239 Skalbaggevägen Avveckling  
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Lekplats-
nummer 

Namn Åtgärd Kategori 

    

 Mörrum   

    

301 Björkliden Ingen åtgärd Områdeslekplats 

307 Valhallavägen Avveckling  

 Stationsvägen Samverkan med KABO Områdeslekplats 

309 Lindegårdsvägen Ingen åtgärd Kommundelslekplats 

311 Mossvägen Avveckling  

313 Ringvägen Avveckling  

317 Sandvägen Ingen åtgärd Områdeslekplats 

321 Nygårdsvägen Avveckling  

 Mörrums skola Samverkan med UTB Områdeslekplats 

323 Skiftesvägen Ingen åtgärd Områdeslekplats 

325 Stålavägen Avveckling  

327 Mörrumsryd Avveckling  

    

    

 Svängsta   

    

401 Villavägen Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

403 Jonas Nilssons väg Avveckling  

407 Rullvägen Avveckling  

409 Kraftvägen Avveckling  

411 Skyttevägen Avveckling  

413 Åsvägen Avveckling  

415 Recordvägen Ny lekplats, samverkan med KABO Kommundelslekplats 

    

    

 Hällaryd   

    

501 Kantorsvägen Avveckling  

503 Skäppevägen Avveckling  

505 Svartasjövägen Avveckling  

507 Kommunalhusvägen Ny lekplats Områdeslekplats 

    

    

 Åryd   

    

601 Åryd Utbyte av enstaka redskap Områdeslekplats 

    

    

 Åkeholm   

    

701 Åkeholm Ingen åtgärd Landsbygdslekplats 

    

    

 Ringamåla   

    

801 Ringamåla Avveckling  

 Ringamåla förskola Samverkan med UTB Landsbygdslekplats 
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Värdering av nuvarande lekplatsbestånd 
Kommunens lekplatser har värderats utifrån säkerhet, trygghet, lekvärde och tillgänglighet. Under punkten 

”synpunkter från kommuninvånare” sammanställs synpunkter som inkommit via mail och 

medborgarförslag under åren 2013-2018 samt via lekplatsenkäten från 2015.  

De stora orterna delas in i områden. Antal barn boende i områdena/på de mindre orterna har studerats 

(februari 2019), liksom andelen äldre medborgare för att få en bild av framtida generationsbyte. 

Åldersgrupperna som kartlagts är 0-12 år, samt personer äldre än 75 år.  

Värderingen ligger till grund för ett åtgärdsförslag för varje lekplats, som mynnar ut i en åtgärdsplan. 

Avstånd och barriärer 
Det finns inga riktlinjer för hur långt avstånd det maximalt får vara mellan bostad och lekplats. Forskning 

har dock visat att 300 meter är så långt man är beredd att gå till ett grönområde för att man ska använda 

det ofta (Bostadsnära natur, Boverket 2007).  

Att få leka i naturen är viktigt för barn, lekplatserna ska ses som ett komplement i områden där natur 

saknas. Lekplatserna fyller dock en funktion som mötesplats, och kan göras tillgängliga för barn och vuxna 

med funktionsnedsättningar på ett annat sätt än naturen kan.  

Vägar med högre hastighet än 40 km och som påverkar lekplatserna har markerats i kartorna. Vid 

upprustning av lekplatserna ska trafiksituationen intill lekplatsen ses över. 

Lekplatskategorier och målgrupp 
För att förtydliga målsättningen med lekplatserna delas de in i tre kategorier: landsbygdslekplats, 

områdeslekplats och kommundelslekplats. I lekplatsutredningen från 2007 gavs lekplatserna en sifferkod, 

som behålls även i handlingsplanen för lättare uppföljning.  

Från 2007 och framåt har målgruppen för kommunens lekplatser varit barn i åldern 0-7 år. Efter flera 

synpunkter från kommuninvånare om att man saknar aktiviteter för äldre barn så har ålderskategorierna 

setts över. Spontanidrott, som utövas bland annat vid Österlätt, riktas främst till barn över 7 år, men även 

yngre barn nyttjar vissa aktiviteter så som kickbike. Förslaget är att utöka målgruppen till 0-12 år på 

lekplatserna, för att erbjuda så många barn som möjligt aktiviteter. 

Landsbygdslekplats 

I Ringamåla och Åkeholm föreslås att det ska finnas kvar landsbygdslekplatser, eftersom det är långt till 

närmsta lekplats (4-10 km) och det bor få barn på orten (5-6 st). En landsbygdslekplats har främst 

basredskap, så som gungor, lekställning, gungdjur och sandlåda. Dessa tillgänglighetsanpassas bara om det 

är möjligt utifrån terrängen, och alternativ skötsel ska utredas. 

Områdeslekplats 
En områdeslekplats ska erbjuda ett brett utbud av 

lekutrustning för barn i åldern 0-12 år. Till 

områdeslekplatsen tar sig äldre barn själva, och de bör 

belysas om det är möjligt. En områdeslekplats måste gå 

att tillgänglighetsanpassa. 

Här ska finnas en lekställning med rutschkana och lek i 

marknivå, en gungställning med minst tre platser, 

klätterlek, balanslek, snurrlek, minst ett gungdjur med 

plats för flera barn och sandlåda. Även en-två extra 

aktiviteter som barn får välja. 
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Kommundelslekplats 

Varje större ort med fler än 150 barn (Karlshamn, 

Asarum, Mörrum och Svängsta) ska ha en 

kommundelslekplats som erbjuder ett brett utbud av 

lekutrustning för barn i åldern 0-12 år, och som har hela 

orten som upptagningsområde. Kommundelslekplatsen 

bör belysas och med fördel även effektbelysas. Offentlig 

toalett bör finnas på kommundelslekplatsen i 

Karlshamn. 

Ska utrustas som områdeslekplatsen, men dessutom ha 

gruppgunga och även fyra-fem extra aktiviteter som 

barn får välja. Även särskilt tillgänglighetsanpassad 

lekutrustning bör finnas. 

Säkerhet och trygghet 

Säkerhetsbesiktning 
Enligt europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag ska lekplatserna besiktigas årligen. 

Den årliga säkerhetsbesiktningen från 2018 ligger till grund för värderingen. Utöver den årliga 

besiktningen sker tillsyn av lekplatserna varje vecka. 

Belysning 
Eftersom det under vinterhalvåret är mörkt en stor del av kvällen är förslaget att belysa lekplatserna vid 

upprustning, om det inte innebär en orimligt hög investeringskostnad. LED-belysning bör användas. 

Kommundelslekplatser kan med fördel effektbelysas.  

Skugga 
Skugga på lekplatsen är viktigt, särskilt för små barn som inte själva kan skydda sig från solen. Vid 

upprustning läggs stor vikt vid att skapa skugga på de lekplatser där det saknas. Det görs främst genom att 

plantera in träd, använda tak på lekställningar samt placera lekutrustningen så att den inte står i full sol. 

Kraftledningar 
Vid lekplatsutredningen 2007 identifierades fyra lekplatser som låg under kraftledningar. Tre av dessa har 

sedan dess lagts ner. Kvar finns lekplatsen på Lertagsvägen, där två kraftledningar på 50 respektive 130 kV 

går över lekplatsen. En ny mätning av magnetfältets styrka gjordes av E.ON 2018-10-02. Det uppmättes 

då vara 0,05-0,07 mikrotesla (μT). Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i storstäder till 0,1 μT och 

i mindre tätorter till 0,05 μT enligt informatonshäftet ”Magnetfält och hälsorisker” som finns på 

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Bedömningen är att det inte är någon risk att ha en lekplats på just 

denna plats, eftersom magnetfältet under kraftledningen inte är starkare än ett genomsnittligt magnetfält i 

bostäder. 

Lekvärde 
Lekplatserna har bedömts utifrån vilket lekvärde de har. Gamla och slitna lekredskap sänker lekplatsens 

attraktionskraft. I lekplatsenkäten som gjordes 2015 kunde man se att de lekplatser som var riktigt slitna 

fick önskemål om upprustning. Samtidigt uppgav driftspersonalen att dessa lekplatser inte används, vilket 

man kan se på mängden ogräs i fallunderlag av grus. Det visar på att oattraktiva lekplatser minskar viljan 

att vistas där. Natur vid lekplatsen ökar dess lekvärde, då naturen i sig lockar till utforskande lek. 

Tillgänglighet 
Under tillgänglighet beskrivs hur tillgängligheten på lekplatsen ser ut idag, och om det är möjligt att 

tillgänglighetsanpassa den för rörelsehindrade utifrån topografin. Hur lekplatserna ska göras tillgängliga 

beskrivs i delen ”Riktlinjer för tillgänglighetsanpassning”. 
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Toaletter 

Toaletter på lekplatser är viktigt för flera grupper, till exempel de som har en funktionsnedsättning i form 

av tarmsjukdomar. Därför är toaletter på lekplatser i högsta grad en tillgänglighetsfråga. I nuläget finns 

endast toaletter på Surbunnens lekplats (toalettvagn) och på Rosengårdens lekplats (offentliga toaletter).  

Kostnaden för att anlägga en offentlig toalett, som är lätt att underhålla, har utretts. Den totala 

investeringskostnaden med anslutning till kommunalt vatten och avlopp ligger på cirka 690 000 kr. 

Driftskostnaden med städning och brukningsavgift för vatten och avlopp ligger på cirka 36 000 kr/år. 

Att ha toaletter på alla kommunens lekplatser är inte rimligt under rådande ekonomiska situation, varken 

ur investerings- eller drifthänsyn. Däremot bör en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord finnas på 

kommundelslekplatsen i Karlshamn.  

Under sommaren 2019 fick toalettvagnen på Surbrunnen plockas bort, då den blivit ett tillhåll kvällstid 

och barnens säkerhet inte längre kunde garanteras. Vid anläggande av nya toaletter bör deras öppettider 

och skötsel utredas. 

Lekplatsens livslängd 
Den tekniska livslängden på en lekplats bedöms vara cirka 15 år. Slitaget på lekredskap är hårt samtidigt 

som kraven på funktion och säkerhet är höga. Utveckling av nya material har gjort att viss lekutrustning 

har längre livslängd än tidigare.  

Åtgärdsförslag 
Följande åtgärdsförslag ges för de olika lekplatserna. Åtgärdsförslagen sammanställs i åtgärdsplanen.  

 

   

  

Ny lekplats 

Upprustning Utbyte av enstaka redskap Ingen åtgärd 

Avveckling 
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Karlshamn 
I Karlshamn bor 1465 barn i åldrarna 0-12 år. Med nuvarande lekplatsbestånd på 15 lekplatser ger det 97 

barn/lekplats. Karlshamn delas in i följande områden: Centrum, Högadal, Knutsberg, Nya stan, 

Prästslätten, Rosenkällan, Skogsborg/Pengaberget, Strömma och Södra Sternövägen.  

Utvecklingsmöjligheter för Karlshamns lekplatser 

Karlshamn har idag minst antal lekplatser av alla orter i kommunen, trots att här bor flest barn. Många av 

lekplatserna är slitna. Vid lekplatsenkäten som gjordes 2015 framkom synpunkter om att kommunen bara 

satsat på Karlshamns lekplatser, något som inte stämmer. Knappt hälften av Karlshamns lekplatser är 

upprustade sedan lekplatsutredningen 2007.  

Surbrunnens lekplats har fungerat som kommunens största lekplats. Den ligger centralt, men det saknas 

toalettmöjligheter året om, och parkeringsplatserna är begränsade. Den hårt trafikerade Erik 

Dahlbergsvägen skapar inte en trevlig miljö att vistas i. Förslaget är därför att utveckla lekplatsen i 

Rosengården till en kommundelslekplats istället. 

Lekplatserna på Surbrunnen, Källvägen, Murklevägen, Nyponvägen, Karussevägen, Apollovägen, 

Hinsegatan, Södra Stärnövägen och Knutsberg föreslås att läggas ner. Lekplatserna på Västervångvägen 

och Rosengården är i behov av upprustning. Lekplatserna på Schweizervägen, Sommarvägen, 

Myrtenvägen och Tygvägen behöver en mindre upprustning. Samverkan inleds med 

Utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i Prästlätten. Med förslaget genomfört får Karlshamn 7 

lekplatser med 210 barn/lekplats.  

Nedan följer en områdeskarta över Karlshamn, områdesbeskrivningar och en värdering av samtliga 

lekplatser på allmän plats.  
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Karta över Karlshamns lekplatser

 

 

Rosenkällan 80 barn 

Områdeslekplats: 101 Sommarvägen 

 

 

Skogsborg/Pengaberget 191 barn 

Områdeslekplats: 103 Myrtenvägen 

 

 

Centrum 475 barn 

Kommundelslekplats: 107 Rosengården 
Avveckling: 

111 Surbrunnen  

115 Källvägen 

 

Nya stan 184 barn 

Områdeslekplats: 117 Västervångvägen 
Avveckling: 

109 Hinsegatan 

 

Högadal 288 barn 

Områdeslekplats: 125 Schweizervägen 
Avveckling:  

121 Karussenvägen, 

123 Apollovägen 

 
Prästslätten 186 barn 

Områdeslekplats: Samverkan med UTB 
Avveckling:  

119 Murklevägen 

127 Nyponvägen 

Södra Sternövägen 7 barn 

Avveckling:  

129 Södra Sternövägen 

 

Knutsberg 9 barn 

Avveckling: 

131 Knutsbergsvägen  

 

Strömma 45 barn 

Områdeslekplats: 133 Tygvägen 
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Centrum 

I området bor 475 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

1062 personer i åldern 75+. 

Här finns 3 lekplatser på allmän plats (blå), 4 

lekplatser på förskolor (orange) och 7 lekplatser 

tillhörande Karlshamnsbostäder (lila). 

 
Utveckling 

I centrum behålls lekplatsen i Rosengården, som 

utvecklas till en stor kommundelslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatserna i Surbrunnen och Källvägen läggs 

ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

107 Rosengården 
Ombyggd: 2012 

Placering: Ligger i parken Rosengården. Används av 

närliggande förskolor. 

Kategori: Kommundelslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Inga anmärkningar på årlig 

säkerhetsbesiktning. Lekplatsen ligger inte i direkt 

anslutning till trafikerad väg. Lekplatsen är belyst 

kvällstid.  

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, en 

gruppgunga, en klätterkub, en karusell för stående lek, 

en piruett, två gungdjur, en sandlåda med tillgängligt 

bakbord och en lekskulptur. Lekplatsen ligger i 

parken Rosengården. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsanpassad med underlag i gjuten gummi 

och hårdgjorda gångvägar. Lekställningen har 

tillgänglig trappa och lek i marknivå. Sandlådan har 

ett tillgängligt bakbord. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

jättefin, och belysningen uppskattas. Lekplatsen är för 

steril. Klätterkub och stångkarusell används knappt, 

upplevs som farliga. Fler gungor, lekställningar, 

karusell och något för större barn. Ofräscha toaletter. 

Det ligger ofta fimpar och skräp vid lekplatsen. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är säker och lekvärdet är 

fortfarande bra. Dock har lekplatsen potentialen att 

utvecklas mer, då området är belyst, har offentliga 

toaletter, ligger i ett lugnt område och har god tillgång 

till parkering. Därför föreslås lekplatsen utvecklas till 

en kommundelslekplats. 

 
Upprustning 
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111 Surbrunnen 
Ombyggd: 2008 

Placering: Lekplatsen ligger i centrala Karlshamn. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen är sliten, 

och flera redskap har fått anmärkningar på den 

senaste säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger mitt 

mellan två vägar, varav en är hårt trafikerad. 

Lekplatsen är ingärdad med staket. Väderskydd finns. 

Toalettvagn har funnits sommartid, men fick plockas 

bort sommaren 2019 på grund av säkerhetsrisk. 

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

gungställning med två platser, en gruppgunga, en 

karusell, en gungbräda, en snurrgunga, ett klätternät, 

ett lektåg, två gungdjur, en vattenlek, ett sandbord 

och en sandlåda. Lekutrustningen är väldigt sliten, 

men delar målades 2018. Lekplatsen ligger i en 

mindre park. Grillplats finns. Nappträd finns i 

parken. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis tillgänglig för 

rörelsehindrade, med fallskyddsplattor och gjutet 

fallunderlag i gummi. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

jättefin. Börjar bli sliten. Tråkigt att den ligger vid 

vägen. Mörkt, för skuggigt. För mycket träd, upplevs 

som farligt. Utnyttja hela parken. Fler lampor. Fler 

sittplatser och fikabord. Dåligt utbud för större barn. 

Dåligt utbud för små barn. Uppdelning med stängsel 

mellan olika åldersgrupper. Fler redskap, framför allt 

klätterlek och bättre karusell. Bättre tillgänglig toalett 

med skötbord önskas året runt. Mer färgglad. Bättre 

sandlåda. Fler grillmöjligheter. Utegym önskas. Skitigt 

och allmänt eftersatt, överfulla soptunnor och mycket 

skräp. Svårt att hitta parkering. Få inspiration från 

Olofströms storlekplats som har bättre utbud. Flytta 

lekplatsen till Perennagården med hänsyn till trafik- 

och parkeringssituationen. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är väldigt sliten eftersom 

den är välanvänd. Har under flera år fungerat som 

kommundelslekplats. Den ligger i Karlshamns äldsta 

park där det växer flera stora träd, vilket gör 

utvecklingsmöjligheterna begränsade. Den trafikerade 

vägen, i kombination med begränsade 

parkeringsmöjligheter gör den mindre lämplig som 

kommundelslekplats. Toalettvagn finns sommartid, 

men en så välbesökt lekplats behöver toalett året om. 

Förslaget är att omlokalisera kommundelslekplatsen 

till Rosengården, som är en betydligt lugnare miljö.  

 
 

115 Källvägen 
Delvis ombyggd: 1990 

Placering: Lekplatsen ligger i centrala Karlshamn.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: En del anmärkningar på den 

årliga säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen är omgärdad 

av trafikerade vägar, men är inhägnad med stängsel. 

Stängslet har upprustningsbehov.  

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en gungställning 

med fyra platser, en karusell, en vattenlek, ett 

gungdjur och en sandlåda. Lekutrustningen är väldigt 

sliten. Ligger i ett mindre grönområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen har ett stort 

upprustningsbehov. Då det finns planer för att 

området ska bebyggas, är förslaget att lekplatsen 

istället avvecklas.  

 
 

Avveckling 

Avveckling 
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Högadal 

I området bor 288 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

124 personer i åldern 75+. 

Här finns 3 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange) och 2 lekplatser 

tillhörande Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Schweizervägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatserna på Karussevägen och Apollovägen 

läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

121 Karussevägen 
Delvis ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i Högadal.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Flera lekredskap har fått 

anmärkningar på senaste säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i närhet till trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

lekvägg, ett gungdjur och en sandlåda. Sliten 

utrustning. Lekplatsen ligger i ett större grönområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, eftersom delar av lekplatsen 

ligger uppe på en kulle. Om lekutrustningen samlas 

ihop nedanför kullen kan den tillgänglighetsanpassas. 

Synpunkter från kommuninvånare: Tråkig lekplats. 

Saknar belysning längs cykelvägen. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen på Schweizervägen 

täcker upp behovet i området. Karussevägens lekplats 

är svår att tillgänglighetsanpassa och föreslås därför 

avvecklas. 

 
 

Avveckling 
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123 Apollovägen 
Ombyggd: 2014 

Placering: Lekplatsen ligger mitt i ett 

bostadsrättsområde i Högadal.  

Kategori: -  

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inga 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger i direkt anslutning till en trafikerad 

väg i ett bostadsområde, men är ingärdad med staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en mindre lekställning 

med rutschkana, en gungställning med två platser, en 

klätterlek, ett gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är i bra skick. Lekplatsen ligger mitt i 

ett bostadsområde, med natur en liten bit ifrån. 

Tillgänglighet: Lekplatsen har helt tillgängligt 

fallunderlag i gummi. Delar av lekutrustningen är 

tillgänglighetsanpassad. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

jättefin, men saknar aktiviteter för större barn. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen på Schweizervägen 

täcker upp behovet i området. Apollovägens lekplats 

ligger dold för allmänheten, och föreslås därför att 

avvecklas. Det bör undersökas om 

bostadsrättsföreningen önskar att överta lekplatsen.  

 
 

125 Schweizervägen 
Ombyggd: 2005 

Placering: Lekplatsen ligger i västra delen av 

Högadal.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen, 

men lekhuset är slitet. Lekplatsen ligger i direkt 

anslutning till en trafikerad väg i ett bostadsområde, 

men är ingärdad med staket som börjar bli slitet.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

gruppgunga, en vattenlek, en pendelgunga för stående 

lek, en gungbräda samt en sandlåda. Lekutrustningen 

behöver målas, lekställningen är sliten. Lekplatsen 

ligger i ett bostadsområde, utan intilliggande natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsanpassad med gummiplattor under 

lekställning. Lekhuset har tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen 

behöver underhållas bättre. Fler bänkar och en 

grillplats önskas. Grindar ut mot gatan önskas, 

eftersom bilar kör fort här. Lekplatsen är jättefin. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen bör fortsätta att vara en 

områdeslekplats. Om man byter ut lekställningen 

bedöms lekplatsen kunna hålla i flera år till innan en 

total renovering behövs.   

 
 

Avveckling 

Utbyte av enstaka redskap 
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Knutsberg 

I området bor 9 barn i åldrarna 0-12 år, samt 0 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Nedläggning  

Lekplatsen i Knutsberg föreslås att läggas ner. 

Närmsta lekplats ligger cirka 2 km bort. 

Värdering av befintliga lekplatser 

131 Knutsbergsvägen 
Ombyggd: 2000 

Placering: Lekplatsen ligger i Knutsberg, väster om 

Karlshamn.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen har fått 

flera anmärkningar på senaste säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i anslutning till trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en gunga med tre 

platser, en vippgunga för stående lek, en bollkorg, ett 

gungdjur och en sandlåda. I anslutning till lekplatsen 

finns natur och en bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det går att göra vid 

kommande upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Mer 

lekutrustning, dåligt skött. Många barn bor i området. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är sliten och 

lekvärdet är lågt. Det bor få barn i lekplatsens 

närområde, och närmsta lekplats ligger 2 km bort. 

Därför föreslås lekplatsen avvecklas. 

 
 

Avveckling 
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Nya stan 
I området bor 184 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

198 personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange), 1 lekplats på skola 

(gul) och 2 lekplatser tillhörande 

Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Västervångvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Hinsegatan läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

109 Hinsegatan 
Ombyggd: 2001 

Placering: Ligger i ena änden av Nya stan.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekställningen har 

rötangrepp, enligt årlig säkerhetsbesiktning. 

Lekplatsen ligger i anslutning till en bostadsgata. 

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett 

gungdjur och en sandlåda. Lekutrustningen är sliten 

och i behov av målning. Lekplatsen ligger i direkt 

anslutning till natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga inkomna 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är sliten, både vad gäller 

lekvärde och säkerhet. Det bor många barn i 

området, men lekplatsen används bara i begränsad 

omfattning. Det kan bero på att lekvärdet är lågt, men 

också på att lekplatsen ligger dold bakom hus. I 

närområdet finns många flerbostadshus, där det ofta 

redan finns lekplatser. Förslaget är att lekplatsen 

avvecklas, och att man satsar mer på att utöka och 

rusta upp lekplatsen på Västervångvägen, som också 

ligger i nya stan ca 750 meter bort.  

 
 

Avveckling 
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117 Västervångvägen 
Delvis ombyggd: 2000 

Placering: Lekplatsen ligger i ena änden av Nya stan. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har fått vissa 

anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Bland annat har delar av lekutrustningen rötangrepp. 

Lekplatsen ligger inte nära en trafikerad väg.  

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en liten rutschkana, 

en gungställning med två platser, en skeppsmast för 

klätterlek, en gungbräda, ett gungdjur och en 

sandlåda. Lekutrustningen är sliten och i behov av 

målning. I närheten finns en bollplan. Lekplatsen 

ligger i ett större grönområde med natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad. Lekplatsen är möjlig att 

tillgänglighetsanpassa utifrån topografin. 

Synpunkter från kommuninvånare: 

Gungställningen är felvänd, barnen får solen i ögonen 

när de gungar. Gungorna är slitna, suger åt sig vatten. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är sliten och i behov av 

upprustning. Den har potential att utvecklas, då 

placeringen med dess närhet till stora grönytor är bra. 

Lekplatsen bör upprustas.  

 
 

Prästslätten 
I området bor 186 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

215 personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange) och 1 lekplats på 

skola (gul). 

 

Utveckling 

Tillsammans med utbildningsförvaltningen ska 

samverkan ske för att kunna skapa en större lek- 

och mötesplats för barn i Prästslätten, förslagsvis 

intill skola och förskola. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Murklevägen och Nyponvägen 

läggs ner. 

Upprustning 
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Värdering av befintliga lekplatser 

119 Murklevägen 
Ombyggd: 2014 

Placering: Lekplatsen ligger i Prästslätten. Används 

av närliggande förskolor. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inga 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i närhet till trafikerad väg. En 

belyst gångväg går förbi lekplatsen.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med två platser, en 

balansbom, ett volträcke, ett gungdjur samt en 

sandlåda. Lekutrustningen är i bra skick. Lekplatsen 

ligger i direkt anslutning till ett naturområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, och det är svårt att göra 

utifrån terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen avvecklas, eftersom 

planer finns på att lokalisera en ny lek- och 

mötesplats i Prästslätten i samverkan med 

utbildningsförvaltningen.  

 

 

127 Nyponvägen 
Delvis ombyggd: 1990 

Placering: Ligger i Norra Prästslätten.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen har fått 

flera anmärkningar på den senaste 

säkerhetsbesiktningen. Ett redskap kommer att 

plockas bort, då det inte uppfyller gällande 

säkerhetskrav. Lekplatsen ligger inte i direkt 

anslutning till trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

karusell, ett gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är så pass sliten att lekvärdet är lågt. 

Lekplatsen ligger i anslutning till ett större 

grönområde med bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det går att göra vid 

framtida upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

mycket sliten och full med ogräs. Många barn i 

området, liksom en förskola. Lekställningen är för 

hög för små barn. Få lekredskap, saknar klättertorn, 

olika gungor, bänkbord.  

Åtgärdsförslag: Lekplatsen har brister i säkerhet och 

lekvärde, och är svårskött. Många äldre bor i området, 

vilket kan tyda på ett kommande generationsskifte. 

Istället för att upprusta lekplatsen inleds ett samarbete 

med utbildningsförvaltningen för att lokalisera ny lek- 

och mötesplats, förslagsvis intill skola och förskola.  

 
 

Avveckling 

Avveckling 
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Rosenkällan 

I området bor 80 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

116 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Sommarvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

101 Sommarvägen 
Ombyggd: 2010 

Placering: Lekplatsen ligger i Rosenkällans 

bostadsområde i Karlshamn. Används av närliggande 

förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte längs en trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gunga med fyra platser, en liten 

karusell, två gungdjur och en sandlåda. Lekställningen 

är något sliten, och behöver målas. Lekplatsen ligger 

vid ett större grönområde med natur. I anslutning till 

lekplatsen finns en bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade, med 

fallskyddsplattor i gummi och hårdgjorda gångvägar. 

Lekhuset har tillgänglig trappa samt lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: Få lekredskap, 

och de som finns där upplevs som tråkiga och bara 

för små barn. Fler sittplatser samt grillplats önskas. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är säker och lekvärdet är 

fortfarande bra. Bör kompletteras med utrustning för 

äldre barn för att klassas som områdeslekplats. 

 
 

Utbyte av enstaka redskap 
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Skogsborg/Pengaberget 

I området bor 191 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

156 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange), 1 lekplats på skola 

(gul) och 2 lekplatser tillhörande 

Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Myrtenvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

103 Myrtenvägen 
Ombyggd: 2007 

Placering: Ligger i Skogsborgs bostadsområde i 

Karlshamn.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen är i bra 

skick enligt den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Fallutrymmet vid ett av redskapen behöver utökas. 

Lekplatsen ligger inte längs en trafikerad väg.  

Lekvärde: Lekplatsen innehåller en lekställning med 

rutschkana, en gunga med tre platser, en vippgunga 

för stående lek, ett gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten och behöver målas. 

Lekplatsen ligger inte direkt i anslutning till natur, 

utan omgärdas av villor. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade, med 

fallskyddsplattor i gummi och hårdgjorda gångvägar. 

Lekställningen har tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

bara till för små barn. Önskemål om volträcke för 

större barn. Belysning önskas. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är säker och lekvärdet är 

fortfarande bra. Bör kompletteras med utrustning för 

äldre barn för att klassas som områdeslekplats. 

  
 

Utbyte av enstaka redskap 
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Strömma 

I området bor 45 barn i åldrarna 0-12 år, samt 2 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Tygvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

133 Tygvägen 
Nybyggd: 2011 

Placering: Lekplatsen ligger i Strömma.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Utrustningen fick ingen 

anmärkning på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger i direkt anslutning till trafikerad väg 

med låg hastighet, men har ett staket ut mot vägen.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, två 

gungdjur samt en sandlåda. Lekutrustningen är i bra 

skick. Lekplatsen ligger mellan en väg och bostäder, 

ett mindre naturparti finns i anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad 

för rörelsehindrade genom fallskyddsplattor i gummi. 

Lekställningen har en tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är i 

bra skick och har ett bra utbud av redskap. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustning är i bra skick och 

lekvärdet bra. Bör kompletteras med utrustning för 

äldre barn för att klassas som områdeslekplats.  

 
 

Utbyte av enstaka redskap 
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Södra Sternövägen 
I området bor 7 barn i åldrarna 0-12 år, samt 13 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå). 

 

Nedläggning  

Lekplatsen på Södra Sternövägen läggs ner. 

Närmsta lekplats ligger cirka 2 km bort. 

Värdering av befintliga lekplatser 

129 Södra Sternövägen 
Ombyggd: 2000 

Placering: Lekplatsen ligger i utkanten av 

bostadsområdet vid Södra Sternövägen.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen har fått 

flera anmärkningar på senaste säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i anslutning till trafikerad väg 

och är ingärdad med staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

karusell, ett gungdjur samt en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten. Lekplatsen ligger i ett 

mindre grönområde med fruktträd och natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det går att göra vid 

kommande upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Upprustning 

önskas, klätterställning, stor gunga och vippbräda. 

Grind önskas vid vägen. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är sliten och 

lekvärdet är lågt. Det bor få barn i lekplatsens 

närområde, och närmsta lekplats ligger 2 km bort. 

Därför föreslås lekplatsen avvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avveckling 
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Asarum 
I Asarum bor 945 barn i åldrarna 0-12 år. Med nuvarande lekplatsbestånd på 14 lekplatser ger det 68 

barn/lekplats. Asarum delas in i följande områden: Centrum, Ekebergslund, Korpadalen, Nordvästra 

Asarum, Notavalla, Rosendal och Triangeln/Stenbacka. 

Utvecklingsmöjligheter för Asarums lekplatser 

Lekplatserna på Såningsvägen, Gäddvägen, Lertagsvägen, Borgvägen, Skalbaggevägen, Hagvägen, 

Lärkvägen, Korpadalsvägen, Ekbacksvägen och Dyks väg föreslås att läggas ner. Lekplatsen i 

Asarumsgården är i behov av upprustning. Lekplatserna på Plöjarevägen, Slånbärsstigen och Notavalla blir 

kvar utan åtgärd. Samverkan inleds med Utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i Korpadalen, där 

en kommundelslekplats skapas. Karlshamnsbostäders lekplats på Frälsegårdsvägen och Jasminvägen 

likställs med allmänna lekplatser, avtal ska skrivas med bolaget. Med förslaget genomfört får Asarum 7 

lekplatser med 135 barn/lekplats.  

Nedan följer en områdeskarta över Asarum, områdesbeskrivningar och en värdering av samtliga lekplatser 

på allmän plats. 
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Karta över Asarums lekplatser 

 

 

Korpadalen 259 barn 

Kommundelslekplats: Samverkan med UTB 
Avveckling: 

205 Gäddvägen 

207 Lertagsvägen 

213 Borgvägen 

239 Skalbaggevägen 

237 Korpadalsvägen 

 

 

Centrum 185 barn 

Områdeslekplats: Jasminvägen (KABO) 
Avveckling: 

233 Dyks väg 

 

 
Ekebergslund 124 barn 

Områdeslekplats: 229 Plöjarevägen 
Avveckling: 

231 Såningsvägen 

 

Notavalla 62 barn 

Områdeslekplats: 221 Notavalla 

 

 

Triangeln/Stenbacka 162 barn 

Områdeslekplats: Frälsegårdsvägen (KABO) 
Avveckling: 

227 Ekbacksvägen 

 

Rosendal 75 barn 

Områdeslekplats: 225 Asarumsgården 
Avveckling: 

223 Lärkvägen 

 

Nordvästra Asarum 78 barn 

Områdeslekplats: 219 Slånbärsstigen 
Avveckling: 

217 Hagvägen 
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Centrum 
I området bor 185 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

156 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange), 1 lekplats på skola 

(gul) och 4 lekplatser tillhörande 

Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Karlshamnsbostäders lekplats på Jasminvägen 

utvecklas till en områdeslekplats. Avtal skrivs för 

att utreda ansvars- och kostnadsfrågor gällande 

lekplatsen. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Dyks väg läggs ner. 

 

Värdering av befintliga lekplatser 

233 Dyks väg 
Ombyggd: 2005 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i Asarum. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekutrustningen har endast 

fått små anmärkningar på den årliga 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i direkt 

anslutning till en hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, en 

gungbräda, två gungdjur och en sandlåda med 

bakbord. Delar av utrustningen målades 2018. 

Lekplatsen ligger i ett grönområde och bollplan finns. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade. 

Fallunderlag av gummiplattor under delar av 

lekutrustningen. Bakbordet till sandlådan är 

tillgänglighetsanpassat. 

Synpunkter från kommuninvånare: Konstgräs 

önskas på bollplanen. Lekplatsen är sliten och har för 

lite utrustning. Önskar saker för större barn, t.ex. 

kompisgunga, linbana, klätternät, grill, vindskydd. 

Åtgärdsförslag: Karlshamnsbostäders lekplats på 

Jasminvägen täcker upp behovet inom området. 

Därför avvecklas Dyks vägs lekplats. 

 
 

Avveckling 
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Ekebergslund 

I området bor 124 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

119 personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Plöjarevägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Såningsvägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

229 Plöjarevägen 
Ombyggd: 2013 

Placering: Lekplatsen ligger i Ekebergslundsområdet 

i Asarum. Används av närliggande förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har några mindre 

anmärkningar på senaste säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte intill hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, två 

gungdjur, ett litet lekhus, en klätterlek och en 

sandlåda. Lekutrustningen är i bra skick och lekvärdet  

högt. Ett grön- och naturområde, mindre basketplan 

och bollplan finns i anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade med 

fallunderlag i gummi. Lekställningen har tillgänglig 

trappa och lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: En fin 

uppfräschning av lekplatsen är gjord. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är i bra skick och 

lekvärdet är fortfarande bra. Lekplatsen är redan idag 

utrustad som en områdeslekplats. 

 
 

Ingen åtgärd 
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231 Såningsvägen 
Ombyggd: 2007 

Placering: Lekplatsen ligger i Ekebergslundsområdet 

i Asarum. Används av närliggande förskolor. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har fått en del 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen 

gällande t.ex. röta och trasiga sitsar. Lekplatsen ligger 

inte i direkt anslutning till en hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns lekställning med 

rutschkana, gungställning med fyra platser, snurrlek, 

gungbräda, gungdjur och sandlåda. Lekutrustningen 

är sliten och lekvärdet börjar bli lågt. Ligger i 

anslutning till grönområde och bollplan. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade. 

Fallunderlag av gummiplattor under samtlig 

lekutrustning. Lekställningen har tillgänglig trappa 

och lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

tråkig, sliten och med dåligt utbud. Ligger bra till i 

området. Bör sättas upp staket mellan häck och 

cykelbana eftersom barnen leker i häcken. 

Åtgärdsförslag: Även om det bor mycket barn i 

området kring Såningsvägen så är avståndet till den 

närliggande lekplatsen på Plöjarevägen bara 400 

meter. Eftersom den lekplatsen är nyrenoverad är 

förslaget att lägga ner Såningsvägens lekplats. 

 
 

Korpadalen 
I området bor 259 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

165 personer i åldern 75+. 

Här finns 5 lekplatser på allmän plats (blå), 2 

lekplatser på förskola (orange) och 1 lekplats på 

skola (gul). 

 

Utveckling 

Tillsammans med utbildningsförvaltningen ska 

samverkan ske för att kunna skapa en 

kommundelslekplats i Korpadalen, förslagsvis 

intill skola och förskolor.  

Nedläggning  

Lekplatserna på Borgvägen, Skalbaggevägen, 

Gäddvägen, Lertagsvägen och Korpadalsvägen 

läggs ner. 

Avveckling 
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Värdering av befintliga lekplatser 

205 Gäddvägen 
Ombyggd: 2012 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i Korpadalen i 

Asarum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte direkt intill hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en gungställning med 

tre platser, en sandlåda med lekhus, ett gungdjur, en 

snurrlek samt ett multimål för bollek. 

Lekutrustningen är i bra skick. Det finns natur i direkt 

anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade, då den 

ligger uppe på en höjd. 

Synpunkter från kommuninvånare: Det finns 

nästan inget som barnen tycker är kul. Basketplanen 

är ej bra, underlaget gör att bollarna studsar snett och 

korgen hänger för högt upp. Gungorna hänger snett. 

Bänkbord och rutschkana önskas. 

Åtgärdsförslag: Samverkan inleds med 

utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i 

Korpadalen. Därför avvecklas denna lekplats. 

 

207 Lertagsvägen 
Ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i södra Korpadalen.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inte fått 

några större anmärkningar på den årliga 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i direkt 

anslutning till hårt trafikerad väg. Lekplatsen ligger 

under en kraftledning, men magnetfältet är inte 
starkare än ett genomsnittligt magnetfält i bostäder.    

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett 

gungdjur med plats för flera barn och en sandlåda. 

Lekplatsen är sliten och det finns målningsbehov på 

lekutrustningen. Lekplatsen ligger intill naturområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade, men det 

finns goda förutsättningar för det vid ombyggnation. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

sliten och behöver upprustas. Oro över närheten till 

kraftledningen. Den är dåligt skött, fullt med ogräs 

och trasiga leksaker och det finns inga roliga saker att 

leka på. Ogräset lockar till sig getingar och humlor. 

Klätterhuset är slitet. Utnyttja den stora markytan. 

Lekkub, nya gungor, lagsport, hängbro och klätternät 

önskas. Fallunderlag i gummi önskas. En lekplats 

önskas på Tegelmästarevägen också. 

Åtgärdsförslag: Samverkan inleds med 

utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i 

Korpadalen. Därför avvecklas denna lekplats. 

 

Avveckling 

Avveckling 
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213 Borgvägen 
Ombyggd: 2008 

Placering: Lekplatsen ligger i Korpadalen som enda 

lekplats väster om Korpadalsvägen.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Rötangrepp finns på delar 

av lekutrustningen. I övrigt inga anmärkningar på 

årlig säkerhetsbesiktning. Lekplatsen ligger långt ifrån 

trafikerade vägar.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser samt en 

sandlåda. Lekutrustningen är sliten och klottrad på. 

För lite aktiviteter. Natur finns i direkt anslutning till 

lekplatsen. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade på grund 

av terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Det finns 

mycket barn i området, men lekplatsen är inte rolig. 

Det saknas aktiviteter för små barn, utmaningar för 

äldre barn, för lite saker och den är sliten. Skräpigt, 

dåligt underhåll, mycket ogräs och dåligt klippt gräs.  

Åtgärdsförslag: Samverkan inleds med 

utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i 

Korpadalen. Därför avvecklas denna lekplats. 

 

237 Korpadalsvägen 
Ombyggd: 2003 

Placering: Lekplatsen ligger i norra Korpadalen.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har fått en del 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen, 

bland annat angående röta och fallunderlag. 

Lekplatsen ligger i anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns två lekställningar med 

rutschkana, en gungställning med två platser, en 

gungställning med tre platser, en gungbräda, en 

klättervägg samt en sandlåda. Lekutrustningen är 

väldigt sliten. Lekplatsen ligger i ett större 

grönområde och en bollplan finns intill. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det finns goda 

förutsättningar för det vid framtida upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Slitna 

lekredskap i dåligt skick. För litet utbud, vill ha mer 

varierad utrustning. Önskar stor klätterställning, 

grillplats, vindskydd, karusell, utegym, vattenlek. 

Lekdjur för utsmyckning. Bättre fallunderlag. För 

långt avstånd mellan gungställningarna. Fler 

papperskorgar behövs. 

Åtgärdsförslag: Eftersom lekutrustningen är sliten 

och lekvärdet lågt är behovet av en total upprustning 

stort. Istället för upprustning inleds samverkan med 

utbildningsförvaltningen för att kunna skapa en 

kommundelslekplats, förslagsvis intill skola och 

förskolor. 

 
 

Avveckling 

Avveckling 
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239 Skalbaggevägen 
Ombyggd: 2007 

Placering: Lekplatsen ligger i norra Korpadalen.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick en del 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen, 

bland annat gällande röta och fallunderlag. Lekplatsen 

ligger inte i direkt anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

klättervägg, två gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är mycket sliten och lekvärdet är 

lågt. Lekplatsen ligger i ett mindre grönområde. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad med fallunderlag av 

gummiplattor. 

Synpunkter från kommuninvånare: Rutschkana för 

mindre barn önskas. Klätterställningen behöver ett 

räcke. Ett bollmål behövs. Kastanjeträden skräpar 

ner. Ogräs i sandlådan. 

Åtgärdsförslag: Samverkan inleds med 

utbildningsförvaltningen kring lekmöjligheter i 

Korpadalen. Därför avvecklas denna lekplats. 

 

Nordvästra Asarum 

I området bor 78 barn i åldrarna 0-12 år, samt 64 

personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange) och 1 lekplats på 

skola (gul). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Slånbärsstigen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Hagvägen läggs ner. 

Avveckling 
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Värdering av befintliga lekplatser 

217 Hagvägen 
Ombyggd: 2018 

Placering: Lekplatsen ligger i nordvästra Asarum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen är nyligen 

ombyggd och har därför inga anmärkningar på 

senaste säkerhetsbesiktningen. Ligger inte i direkt 

anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en rutschkana, 

gungställning med tre platser, två gungdjur, en 

snurrlek, en klätterkub, en gungbräda och en 

sandlåda. Lekutrustningen är ny och i bra skick. Ett 

mindre naturområde finns i anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade med 

fallunderlag i gummi. Lekställningen har tillgänglig 

trappa och lek i marknivå. Ett av gungdjuren har 

ryggstöd. 

Synpunkter från kommuninvånare: De synpunkter 

som inkom i lekplatsenkäten 2015 är inte längre 

relevanta då lekplatsen renoverats sedan dess. 

Åtgärdsförslag: Slånbärsstigens lekplats uppfyller 

behovet i området. Därför avvecklas denna lekplats. 

 

 

219 Slånbärsstigen 
Ombyggd: 2014 

Placering: Lekplatsen ligger i nordvästra Asarum.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen är nyligen 

ombyggd och har därför inga anmärkningar på 

senaste säkerhetsbesiktningen. Ligger inte i direkt 

anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, gungställningar med totalt tre platser samt 

kompisgunga, ett gungdjur, en snurrlek samt en 

sandlåda. Natur och bollplan finns nära lekplatsen. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade med 

fallunderlag i gummi. Lekställningen har tillgänglig 

trappa och lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga inkomna 

synpunkter. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är i bra skick och 

lekvärdet är fortfarande bra. Lekplatsen är redan idag 

utrustad som en områdeslekplats. 

 
 

Avveckling 

Ingen åtgärd 
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Notavalla 

I området bor 62 barn i åldrarna 0-12 år, samt 16 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen i Notavalla utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

221 Notavalla 
Ombyggd: 2012 

Placering: Lekplatsen ligger i Notavalla, längs 

cykelvägen mot Karlshamn. Används av närliggande 

förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen hade inga 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i direkt anslutning till hårt 

trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett litet 

lekhus, två gungdjur, en vattenlek och en sandlåda. 

Delar av lekutrustningen målades 2019. Intill 

lekplatsen finns en bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men möjlighet finns att göra 

det i framtiden. 

Synpunkter från kommuninvånare: 

Taggig/brännande växt finns i buskagen. Mycket 

skräp, papperskorg som inte går att stänga. Sittplats 

saknas intill rutschkanan. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är i bra skick och 

lekvärdet är fortfarande bra. Lekplatsen är redan idag 

utrustad som en områdeslekplats. 

 
 

Ingen åtgärd 
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Rosendal 

I området bor 75 barn i åldrarna 0-12 år, samt 82 

personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Asarumsgården utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Lärkvägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

223 Lärkvägen 
Ombyggd: 2017 

Placering: Lekplatsen ligger i sydvästra Asarum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen är nyligen 

ombyggd och har därför inga anmärkningar på 

senaste säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i 

direkt anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, två 

gungdjur, en snurrlek samt en sandlåda. Ett 

grönområde finns i anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Delar av lekplatsen är 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade. Samtlig 

lekutrustning står i fallunderlag av gummi. Lekhuset 

har tillgänglig trappa och lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter efter det att lekplatsen byggts om. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen på Asarumsgården fyller 

behovet i området. Därför avvecklas Lärkvägens 

lekplats. 

 
Avveckling 
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225 Asarumsgården 
Delvis ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i sydvästra Asarum.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har inte fått 

några anmärkningar på den årliga 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i 

anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett litet 

lekhus, en snurrlek, ett gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten och lekvärdet lågt. Området 

ligger i anslutning till ett större grön- och 

naturområde och en bollplan finns i närheten. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad men det är möjligt att göra vid 

framtida upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter inkomna. 

Åtgärdsförslag: Upprustning behövs för att göra 

lekplatsen tillgänglighetsanpassad. 

 

 

Triangeln/Stenbacka 

I området bor 162 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

137 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå), 2 

lekplatser på förskolor (orange) och 1 lekplats 

tillhörande Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Karlshamnsbostäders lekplats på 

Frälsegårdsvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. Den ligger redan idag på allmän 

plats och har tidigare skötts av Karlshamns 

kommun. Avtal skrivs för att utreda ansvars- och 

kostnadsfrågor gällande lekplatsen. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Ekbacksvägen läggs ner. 

Upprustning 
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Värdering av befintliga lekplatser 

227 Ekbacksvägen 
Delvis ombyggd: 2010 

Placering: Lekplatsen ligger i södra Asarum. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har fått några 

mindre anmärkningar på den senaste 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i direkt 

anslutning till hårt trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, en 

gungbräda och en sandlåda. Lekutrustningen är sliten 

och i behov av målning. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad men det skulle vara möjligt vid 

framtida upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är i 

väldigt dåligt skick och behöver rustas upp med fler 

aktiviteter och sittmöjligheter. 

Åtgärdsförslag: Karlshamnsbostäders lekplats på 

Frälsegårdsvägen täcker upp behovet inom området. 

Därför avvecklas Ekbacksvägens lekplats. 

 

 

 

 

 

Avveckling 
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Mörrum 
I Mörrum bor 613 barn i åldrarna 0-12 år. Med nuvarande lekplatsbestånd på 10 lekplatser ger det 61 

barn/lekplats. Mörrum delas in i följande områden: Centrum, Forsbacka, Hästaryd, Jeppahalla, 

Mörrumsryd, Rödelid/Jössa och Valhalla/Ekeberg. 

Utvecklingsmöjligheter för Mörrums lekplatser 

Mörrum är idag den ort vars lekplatser är i bäst skick. I den förra lekplatsutredningen var lekplatsen på 

Sandvägen utpekad som ortens största lekplats, men i samband med att Lindegårdens lekplats byggdes om 

gjordes den välutrustad och har idag blivit en välbesökt lekplats. Därför föreslås den bli Mörrums nya 

kommundelslekplats.  

Lekplatserna på Nygårdsvägen, Stålavägen, Mossvägen, Ringvägen, Valhallavägen och Mörrumsryd 

föreslås att läggas ner. Lekplatserna på Lindegårdsvägen, Björkliden, Sandvägen, och Skiftesvägen blir kvar 

utan åtgärd. Samverkan inleds med Utbildningsförvaltningen kring utemiljön på Mörrums skola, som 

föreslås bli områdeslekplats. Karlshamnsbostäders lekplats på Stationsvägen likställs med en allmän 

lekplats, avtal ska skrivas med bolaget. Med förslaget genomfört får Mörrum 6 lekplatser med 103 

barn/lekplats.  

Nedan följer en områdeskarta över Mörrum, områdesbeskrivningar och en värdering av samtliga lekplatser 

på allmän plats. 

 



42 
 

Karta över Mörrums lekplatser 

 

Mörrumsryd 17 barn 

Avveckling: 

327 Mörrumsryd 

 

Jeppahalla 106 barn 

Områdeslekplats: 323 Skiftesvägen 
Avveckling: 

325 Stålavägen 

 
Centrum 140 barn 

Områdeslekplats: Mörrums skola (UTB) 
Avveckling: 

321 Nygårdsvägen 

 

Hästaryd 62 barn 

Områdeslekplats: 317 Sandvägen 

 

 

Jössa/Rödelid 100 barn 

Kommundelslekplats: 309 Lindegårdsvägen 
Avveckling: 

311 Mossvägen 

313 Ringvägen 

 

Forsbacka 94 barn 

Områdeslekplats: 301 Björkliden 

 

 

Valhalla/Ekekroken 71 barn 

Områdeslekplats: Stationsvägen (KABO) 
Avveckling: 

307 Valhallavägen 
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Centrum 
I området bor 140 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

82 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange), 1 lekplats på skola 

(gul) och 1 lekplats tillhörande 

Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Samverkan sker med utbildningsförvaltningen 

gällande utemiljön på Mörrums skola i samband 

med nybyggnation. Planerat färdigställande 2022. 

Lekplatsen där föreslås bli områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Nygårdsvägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

321 Nygårdsvägen 
Ombyggd: 2014 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i Mörrum. Inom 

300 meter från lekplatsen bor 106 barn i åldrarna 0-7 

år, samt 75 personer i åldern 75+. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i direkt anslutning till trafikerad 

väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en släntrutschkana, en 

gungställning med två platser, en sandlåda med lekhus 

och ett gungdjur. Lekplatsen ligger i anslutning till ett 

mindre naturområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade på grund 

av terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är inte möjlig att 

tillgänglighetsanpassa. Mörrumsskolans nya utemiljö 

kommer att täcka in behovet i området när den är 

klar. Därför avvecklas Nygårdsvägens lekplats. 

 
 

Avveckling 
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Forsbacka 
I området bor 94 barn i åldrarna 0-12 år, samt 47 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå) och 2 

lekplatser tillhörande Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Björkliden utvecklas till 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

301 Björkliden 
Ombyggd: 2012 

Placering: Lekplatsen ligger i Forsbackaområdet.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick endast små 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte intill hårt trafikerade vägar.  

Lekvärde: På lekplatsen finns ett lekhus med 

rutschkana, en gungställning med två platser och 

gruppgunga, karusell, balanslek, volträcke, två 

gungdjur, klätterlek och sandlåda. Lekutrustningen 

har visst målningsbehov. Lekplatsen ligger i 

anslutning till ett naturområde och en bollplan finns 

precis intill.  

Tillgänglighet: Delar av lekutrustningen har 

fallunderlag av gummiplattor. Lekställningen har 

tillgänglig trappa och lek i marknivå. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen har 

bra utbud. 

Åtgärdsförslag: Lekvärdet och säkerheten är 

fortfarande bra. Lekplatsen är redan utrustad som 

områdeslekplats. 

 
 

Ingen åtgärd 
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Hästaryd 

I området bor 62 barn i åldrarna 0-12 år, samt 73 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange) och 1 lekplats på 

skola (gul). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Sandvägen utvecklas till en 

områdeslekplats. 

Värdering av befintliga lekplatser 

317 Sandvägen 
Ombyggd: 2009 

Placering: Lekplatsen ligger i Norrevångsområdet i 

Hästaryd.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick endast 

mindre anmärkningar på den årliga 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger i anslutning 

till gata i bostadsområde men är ingärdad med staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns ett lekhus med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, en 

gruppgunga, en karusell, två gungdjur, en sandlåda, en 

upphöjd sandlåda, ett spel och en bollkorg. Delar av 

lekutrustningen målades 2019  

Tillgänglighet: Delar av lekutrustningen står i 

fallskyddsplattor av gummi. Lekställningen har 

tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Dåligt med 

utbud för små barn. Misskötta ytor med mycket 

ogräs. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är säker och 

lekvärdet ok. Lekplatsen klassades tidigare som 

Mörrums största lekplats. Men med tanke på den 

nyrenoverade lekplatsen på Lindegårdsvägen som har 

ett mer publikt läge så bör den här lekplatsen klassas 

som en områdeslekplats. 

 
 

Ingen åtgärd 

 



46 
 

Jeppahalla 
I området bor 106 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

119 personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Skiftesvägen utvecklas till 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Stålavägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

323 Skiftesvägen 
Ombyggd: 2009 

Placering: Lekplatsen ligger i västra Mörrum.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i direkt anslutning till väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

balanslek, en klätterställning, en snurrlek, ett gungdjur 

och en sandlåda. Lekutrustningen är i bra skick. I 

anslutning till lekplatsen finns ett naturområde, en 

mindre bollplan och en pulkabacke. 

Tillgänglighet: Delar av lekutrustningen står i 

fallunderlag av gummiplattor. Lekställningen har 

tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

tråkig, fler saker för mindre barn önskas liksom fler 

buskar. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen är säker och lekvärdet 

fortfarande bra. 

 
 

Ingen åtgärd 
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325 Stålavägen 
Ombyggd: 2015 

Placering: Lekplatsen ligger i västra Mörrum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick inga 

anmärkningar på den senaste säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger i direkt anslutning till en trafikerad 

väg, men är ingärdad med staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning, en 

gungställning med två platser, en karusell, en sandlåda 

och ett gungdjur. Lekutrustningen är i bra skick. 

Lekplatsen ligger i anslutning till natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade på grund 

av terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Eftersom lekplatsen inte kan 

tillgänglighetsanpassas och lekplatsen på Skiftesvägen 

uppfyller behovet i området bör Stålavägens lekplats 

avvecklas. 

 
 

Jössa/Rödelid 
I området bor 100 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

112 personer i åldern 75+. 

Här finns 3 lekplatser på allmän plats (blå) och 2 

lekplatser på förskolor (orange). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Lindegårdsvägen utvecklas till 

kommundelslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatserna på Mossvägen och Ringvägen läggs 

ner. 

Avveckling 
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Värdering av befintliga lekplatser 

309 Lindegårdsvägen 
Ombyggd: 2016 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i Mörrum 

bakom biblioteket.  

Kategori: Kommundelslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick inga större 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger en bit ifrån en hårt trafikerad väg, 

men är ingärdad med staket. Lekplatsen är belyst.  

Lekvärde: På lekplatsen finns lekhus med 

rutschkana, gungställning med två platser och 

gruppgunga, karusell, tre gungdjur, balanslek och 

sandlåda med bakbord. Lekplatsen ligger i ett 

grönområde med bollplan. 

Tillgänglighet: Samtlig lekutrustning har 

fallunderlag i gummi. Två gungdjur har ryggstöd. 

Sandbordet är upphöjt med plats för rullstol. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter efter det att lekplatsen byggdes om. 

Åtgärdsförslag: Lekvärdet och säkerheten är bra. Är 

redan utrustad som kommundelslekplats. 

 
 

311 Mossvägen 
Ombyggd: 2013 

Placering: Lekplatsen ligger i östra Mörrum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Endast mindre 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Ligger inte i anslutning till väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns ett lekhus med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, karusell, 

gungdjur och sandlåda. Lekutrustningen är i bra skick. 

Lekplatsen ligger i anslutning till ett större 

naturområde med bollplan och pulkabacke. I 

närområdet ligger kommunens ishall. 

Tillgänglighet: Delar av lekutrustningen står i 

fallunderlag av gjuten gummi.  

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen på Lindegårdsvägen 

uppfyller behovet i området. 

 

Ingen åtgärd 

 

Avveckling 
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313 Ringvägen 
Ombyggd: 1990 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i ett 

bostadsområde i östra Mörrum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har fått flera 

anmärkningar på senaste säkerhetsbesiktningen, 

främst gällande lekställningen som har röta i virket. 

Lekplatsen ligger inte i direkt anslutning till väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett 

gungdjur och en sandlåda. Lekutrustningen är väldigt 

sliten och lekvärdet lågt. Lekplatsen ligger i ett större 

grönområde med bollplan.  

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade. 

Synpunkter från kommuninvånare: De boende 

önskar få lekplatsen upprustad för att göra den 

roligare. Det bor många barnfamiljer i området och 

förskolan som ligger intill gör utflykter dit. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen på Lindegårdsvägen 

uppfyller behovet i området. 

 
 

Mörrumsryd 
I området bor 17 barn i åldrarna 0-12 år, samt 3 

personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Nedläggning  

Lekplatsen i Mörrumsryd läggs ner. Närmsta 

lekplats ligger cirka 2 km bort. 

Värdering av befintliga lekplatser 

327 Mörrumsryd 
Ombyggd: 1998 

Placering: Lekplatsen ligger strax norr om Mörrum.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick en del 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen, 

Avveckling 
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bland annat gällande röta. Lekplatsen ligger en bit 

ifrån en trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med fyra platser, en 

karusell och två gungdjur. Lekplatsen ligger i 

anslutning till natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det finns goda 

förutsättningar för det i framtiden.  

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är sliten och 

lekvärdet är lågt. Det bor få barn i lekplatsens 

närområde, och närmsta lekplats ligger 2 km bort. 

Därför föreslås lekplatsen avvecklas. 

 

 

Valhalla/Ekekroken 
I området bor 71 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

136 personer i åldern 75+. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå), 1 

lekplats på förskola (orange) och 1 lekplats 

tillhörande Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

Karlshamnsbostäders lekplats på Stationsvägen 

utvecklas till en områdeslekplats. Avtal skrivs för 

att utreda ansvars- och kostnadsfrågor gällande 

lekplatsen. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Valhallavägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

307 Valhallavägen 
Ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i anslutning till Folkets 

Park.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Efter den senaste 

säkerhetsbesiktningen plockades ett lekredskap bort 

som bedömdes farligt. Lekplatsen ligger i direkt 

anslutning till en mindre gata, men är ingärdad med 

staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

cykelkarusell, ett gungdjur och en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten och i behov av målning. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad men det finns goda 

förutsättningar till det i framtiden. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen 

borde förnyas som den i Olofström, här finns för lite 

saker. 

Åtgärdsförslag: Karlshamnsbostäders lekplats på 

Stationsvägen täcker upp behovet inom området. 

Därför avvecklas Valhallavägens lekplats. 

 

 

 

Avveckling 

Avveckling 
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Svängsta 
I Svängsta bor 341 barn i åldrarna 0-12 år. Med nuvarande lekplatsbestånd på 6 lekplatser ger det 57 

barn/lekplats. Svängsta delas in i följande områden: Marieberg och Öjavad. 

Utvecklingsmöjligheter för Svängstas lekplatser 

Det är önskvärt att hitta en ny plats för en kommundelslekplats i Svängsta, vilken lämpligen förläggs vid 

Recordvägen/Mariegården. I den fördjupade översiktsplan som håller på att tas fram för Svängsta skriver 

man så här angående en ny lekplats vid Recordvägen/Mariegården: ”Lekplatsen ska fungera som en grön 

mötesplats och en målpunkt för hela orten. Lekplatsen planeras samverka med befintlig fotbollsplan och därmed skapa en 

integration mellan olika målgrupper.”  En detaljplan som möjliggör lekplats vid Recordvägen/Mariegården 

håller också på att tas fram. 

Lekplatserna på Skyttevägen, Rullvägen, Kraftvägen, Åsvägen och Jonas Nilssons väg föreslås att 

avvecklas. En ny lekplats byggs vid Recordvägen/Mariegården. Lekplatsen på Villavägen är i behov av en 

mindre upprustning. Med förslaget genomfört har Svängsta 2 lekplatser med 170 barn/lekplats.  

Nedan följer en områdeskarta över Svängsta, områdesbeskrivningar och en värdering av samtliga 

lekplatser på allmän plats. 
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  Karta över Svängstas lekplatser 

 

  

Marieberg 245 barn 

Kommundelslekplats: 415 Recordvägen (ny lekplats) 
Avveckling: 

407 Rullvägen 

409 Kraftvägen 

411 Skyttevägen 

413 Åsvägen 

 

Öjavad 68 barn 

Områdeslekplats: 401 Villavägen 
Avveckling: 

403 Jonas Nilssons väg 
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Marieberg 
I området bor 245 barn i åldrarna 0-12 år, samt 

185 personer i åldern 75+. 

Här finns 4 lekplatser på allmän plats (blå), 2 

lekplatser på förskolor (orange), 1 lekplats på 

skola (gul) och 2 lekplatser tillhörande 

Karlshamnsbostäder (lila). 

 

Utveckling 

En ny kommundelslekplats föreslås utvecklas vid 

Recordvägen/Mariegården. 

Nedläggning  

Lekplatserna på Rullvägen, Åsvägen, Skyttevägen 

och Kraftvägen läggs ner. 

Värdering av befintliga lekplatser 

407 Rullvägen 
Ombyggd: 2000 

Placering: Lekplatsen ligger centralt i 

bostadsområdet på östra sidan om Mörrumsån.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Den årliga 

säkerhetsbesiktningen visade flera brister på 

lekutrustningen, bland annat röta. Lekplatsen ligger i 

anslutning till bostadsgata med låg hastighet, men är 

ingärdad med staket.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en gungställning med 

två platser, två gungdjur, en lekställning med 

rutschkana, en snurrlek samt en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, och det är svårt att göra 

utifrån terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

gammal och sliten och där är ofta nedskräpat med 

leksaker. Skötseln är bristfällig, mycket ogräs. Skugga 

saknas. Större sandlåda önskas, liksom pergola, 

vattenlek, balanslek, klättervägg/nät och längre 

rutschkana. Man önskar utmaningar för större barn, 

då det saknas på orten. Snurrgungan är omtyckt. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen var enligt förra 

lekplatsutredningen klassad att bli Svängstas största 

lekplats, vilket det inte finns utrymme till. Den ligger 

mitt i ett bostadsområde med vägar runt om och inga 

möjligheter att expandera. Lekutrustningen är sliten 

och lekvärdet lågt. En ny lekplats vid 

Recordvägen/Mariegården uppfyller behovet i 

området, därför avvecklas lekplatsen. 

 
 

Avveckling 
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409 Kraftvägen 
Ombyggd: 2015 

Placering: Lekplatsen ligger i söder i bostadsområdet 

på östra sidan om Mörrumsån.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick mindre 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger inte i direkt anslutning till väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns lekställning med 

rutschkana, klätternät, gungdjur, sandlåda och 

gungställning med tre platser. Lekutrustningen är i 

bra skick. Lekplatsen ligger i anslutning till natur. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, och det är svårt att göra 

utifrån terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är 

dåligt utmärkt, ingen vet att den finns. 

Åtgärdsförslag: En ny lekplats vid 

Recordvägen/Mariegården uppfyller behovet i 

området, därför avvecklas lekplatsen. 

 

411 Skyttevägen 
Ombyggd: 2007 

Placering: Lekplatsen ligger vid Medborgarhuset i 

Svängsta.  

Kategori: -  

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har endast 

mindre anmärkningar på årlig säkerhetsbesiktning. 

Lekplatsen ligger inte i anslutning till en väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser samt en 

sandlåda. Lekutrustningen är sliten. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad 

med plattor i gummi under lek- och gungställning. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare. 

Åtgärdsförslag: En ny lekplats vid 

Recordvägen/Mariegården uppfyller behovet i 

området, därför avvecklas lekplatsen. 

 
 

Avveckling 

Avveckling 
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413 Åsvägen 
Ombyggd: 1980 

Placering: Lekplatsen ligger i norra Svängsta, på 

östra sidan om Mörrumsån.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Den årliga 

säkerhetsbesiktningen visade på flera fel, bland annat 

rötskador på lekställningen. Lekplatsen ligger inte i 

anslutning till trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, karusell, 

gungdjur och sandlåda. Lekutrustningen är gammal 

och sliten. Lekplatsen ligger intill ett naturområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, och det är svårt att göra 

utifrån terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Sandlådan är 

inte fräsch. Önskar vattenlek. 

Åtgärdsförslag: En ny lekplats vid 

Recordvägen/Mariegården uppfyller behovet i 

området, därför avvecklas lekplatsen. 

 

415 Recordvägen 
Ombyggd: - 

Placering: På östra sidan om Mörrumsån 

Kategori: Kommundelslekplats 

Säkerhet och trygghet: - 

Lekvärde: - 

Tillgänglighet: Bör tillgänglighetsanpassas. 

Synpunkter från kommuninvånare: - 

Åtgärdsförslag: Förslag på ny lekplats med stort 

utrymme att utvecklas. Samverkan ska ske med 

Karlshamnsbostäder. Utflyktsmål för hela familjen. 

 
 

Öjavad 
I området bor 68 barn i åldrarna 0-12 år, samt 46 

personer i åldern 75+. 

Här finns 2 lekplatser på allmän plats (blå). 

 

Utveckling 

Lekplatsen på Villavägen utvecklas till 

områdeslekplats. 

Nedläggning  

Lekplatsen på Jonas Nilssons väg läggs ner. 

Avveckling 

Ny lekplats 
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Värdering av befintliga lekplatser 

401 Villavägen 
Ombyggd: 2006 

Placering: Lekplatsen ligger i Öjavad, väster om 

Mörrumsån.  

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Endast mindre 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger i anslutning till trafikerad väg med 

låg hastighet, men är instängslad mot vägen.  

Lekvärde: På lekplatsen finns lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, ett 

gungdjur och en sandlåda. Lekutrustningen är nyligen 

målad. I lekplatsens närhet finns ett naturområde. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är delvis 

tillgänglighetsanpassad med fallskyddsplattor i gummi 

under delar av lekutrustningen.  

Synpunkter från kommuninvånare: Sliten, tråkig, 

få lekredskap, dåligt skött, inte säker. Inga aktiviteter 

för stora barn. Önskar fler bänkar och en grillplats. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är säker och 

lekvärdet ok. Förslaget är att lekplatsen blir enda 

lekplats väster om Mörrumsån, och utökas med fler 

aktiviteter. 

 
 

403 Jonas Nilssons väg 
Ombyggd: 2000 

Placering: Lekplatsen ligger i Öjavad, på västra sidan 

om Mörrumsån.  

Kategori: -  

 

Säkerhet och trygghet: All gammal lekutrustning 

var uttjänt och plockades därför bort efter den 

senaste säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte i 

anslutning till väg.  

Lekvärde: Ingen lekutrustning finns kvar. I 

anslutning till lekplatsen finns en bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad. 

Synpunkter från kommuninvånare: 

Medborgarförslag om att rusta upp lekplatsen då den 

är tråkig. Utomhusgym önskas. Besvarat av 

Fritidsnämnden om att lekplatsens framtid avgörs i 

lekplatsutredningen. 

Åtgärdsförslag: Redan i lekplatsutredningen från 

2007 var förslaget att avveckla lekplatsen på Jonas 

Nilssons väg. Efter säkerhetsbesiktningen plockades 

den sista lekutrustningen bort då den bedömdes vara 

uttjänt. Lekplatsen på Villavägen uppfyller behovet i 

området. Förslaget är därför att avveckla lekplatsen 

på Jonas Nilssons väg. 

 
 

 

Utbyte av enstaka redskap 
Avveckling 
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Hällaryd 
I Hällaryd bor 93 barn i åldrarna 0-12 år, samt 125 personer i åldern 75+.. Med nuvarande lekplatsbestånd 

på 3 lekplatser ger det 31 barn/lekplats. 

På orten finns 3 lekplatser på allmän plats (blå), 1 lekplats på förskola (orange) och en lekplats på skola 

(gul). 

Utvecklingsmöjligheter för Hällaryds lekplatser 

Det håller på att tas fram en ny detaljplan för Hällaryds centrala delar. För att få till en större aktivitetsyta 

för ortens barn är tanken att uppföra en ny aktivitetspark med lekplats, pumptrack och parkour enligt 

förslaget i detaljplanen, och lägga ner Kantorsvägens lekplats. Det gäller under förutsättning att 

detaljplanen blir antagen. 

Lekplatserna på Kantorsvägen, Skäppevägen och Svartasjövägen avvecklas. En ny lekplats utvecklas på 

Kommunalhusvägen. Med förslaget genomfört har Hällaryd 1 lekplatser, med 93 barn/lekplats. 

Nedan följer en karta över Hällaryd och en värdering av samtliga lekplatser på allmän plats. 
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Karta över Hällaryds lekplats 

 

 

Hällaryd 93 barn 

Områdeslekplats: Kommunalhusvägen (ny lekplats) 
Avveckling: 

501 Kantorsvägen 

503 Skäppevägen 

505 Svartasjövägen 
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Värdering av befintliga lekplatser 

501 Kantorsvägen 
Ombyggd: 2011 

Placering: Lekplatsen ligger i centrala Hällaryd. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen har få  

anmärkningar på årlig säkerhetsbesiktning. Ligger 

intill lokalgata men har staket mot vägen.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, gungställning med tre platser, gungbräda, 

snurrlek, spel, gungdjur och sandlåda. Utrustningen är 

i bra skick. Intill lekplatsen finns ett naturområde. 

Tillgänglighet: Viss utrustning har fallunderlag av 

gummiplattor. Lekställningen har tillgänglig trappa. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen är i 

bra skick men tråkig. Saknar klätterställning, 

kompisgunga, fler småbarnsgungor, hinderbana. 

Lekutrustning behöver målas, bristfällig sophämtning, 

renhållning och påfyllnad av sand. Mycket ogräs. 

Åtgärdsförslag: Lekplatsen föreslås att läggas ner i 

samband med att en ny lekplats/aktivitetplats byggs 

på närliggande Kommunalhusvägen, enligt förslag i 

den detaljplan som håller på att tas fram för området.  

 
 

503 Skäppevägen 
Ombyggd: 2001 

Placering: Lekplatsen ligger i sydöstra Hällaryd. 

Används av närliggande förskolor. 

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Har flera anmärkningar på 

årlig säkerhetsbesiktning, vilket innebär att vissa 

lekredskap tas bort. Ligger inte intill väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en tubrutschkana, en gungställning med 

tre platser, ett klätternät, ett gungdjur och en 

sandlåda. Lekutrustningen är sliten. Ett naturområde 

finns i anslutning till lekplatsen. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte tillgänglig för 

rörelsehindrade på grund av terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Dåligt utbud. 

Finns inget för större barn. Känns inte säker. 

Åtgärdsförslag: Den nya lekplatsen som föreslås på 

Kommunalhusvägen kommer att uppfylla behovet i 

området. 

 

Avveckling 

Avveckling 
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505 Svartasjövägen 
Delvis ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i norra Hällaryd.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Har få anmärkningar på årlig 

säkerhetsbesiktning. Ligger vid en återvändsgata.  

Lekvärde: Här finns lekställning med rutschkana, 

gungställning med två platser, snurrlek, gungdjur och 

sandlåda. Utrustningen är sliten och i behov av 

målning. Ligger vid ett grönområde med bollplan. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade, men det 

är möjligt att göra vid framtida upprustning. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekplatsen 

behöver upprustas. 

Åtgärdsförslag: Den nya lekplatsen som föreslås på 

Kommunalhusvägen kommer att uppfylla behovet i 

området. 

 

 

507 Kommunalhusvägen 
Ombyggd: - 

Placering: I centrala Hällaryd. 

Kategori: Områdeslekplats 

Säkerhet och trygghet: - 

Lekvärde: - 

Tillgänglighet: Bör tillgänglighetsanpassas. 

Synpunkter från kommuninvånare: - 

Åtgärdsförslag: Förslag på ny lekplats/aktivitetspark 

att ersätta Kantorsvägens lekplats, enligt förslag i den 

detaljplan som håller på att tas fram för området. 

Aktivitetsparken har förslag att även innehålla 

pumptrack-bana i asfalt för exempelvis kickbike och 

skateboard, samt en parkour-/hinderbana. Samverkan 

ska ske med utbildningsförvaltningen för att göra 

lekplatsen till ett besöksmål för skola och förskola. 

 
 

Avveckling 

Ny lekplats 
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Åryd 
I Åryd bor 46 barn i åldrarna 0-12 år, samt 31 personer i åldern 75+. Med nuvarande lekplatsbestånd på 1 

lekplatser ger det 46 barn/lekplats. 

På orten finns 1 lekplats på allmän plats (blå) och 1 lekplats på förskola (orange). 

Utvecklingsmöjlighet för Åryds lekplats 

I Åryd finns i nuläget bara en lekplats. Den bör genomgå en mindre upprustning för att kunna klassas som 

en områdeslekplats. På orten bor inte tillräckligt med barn för att klassa lekplatsen som en 

kommundelslekplats. 

Karta över Åryds lekplats 

 
 

Åryd 46 barn 

Områdeslekplats: 601 Åryd 
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Värdering av befintlig lekplats 

601 Åryd 
Ombyggd: 2004 

Placering: Lekplatsen ligger i Åryd. Används av 

närliggande förskolor. 

Kategori: Områdeslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick endast 

mindre anmärkningar på den årliga 

säkerhetsbesiktningen. Lekplatsen ligger inte intill 

trafikerad väg.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

cykelkarusell, ett gungdjur och en sandlåda. Delar av 

lekutrustningen målades 2019. Lekplatsen ligger i 

anslutning till ett naturområde. Bollplan finns intill. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, men det går att göra vid 

framtida upprustningar. 

Synpunkter från kommuninvånare: Lekställningen 

är smutsig, ingen ny lekutrustning har tillkommit sen 

linbanan försvann, hundlatrin saknas, gångvägen 

underhålls ej. För lite redskap. Klätterlek och linbana 

önskas. Fler bänkar och bord behövs. Redskap för 

äldre barn saknas. Skulle kunna bli en mysig 

samlingsplats för alla åldrar. Lekplatsen utnyttjas av 

dagis och skola. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen är säker men sliten. 

Lekplatsen behöver tillgänglighetsanpassas. Det skulle 

också vara önskvärt att komplettera med mer 

utrustning för att kunna klassa den som 

områdeslekplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbyte av enstaka redskap 
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Åkeholm 
I Åkeholm bor 5 barn i åldrarna 0-12 år, samt 2 personer i åldern 75+. Med nuvarande lekplatsbestånd på 

1 lekplatser ger det 5 barn/lekplats. 

På orten finns 1 lekplats på allmän plats (blå). Närmsta allmänna lekplats ligger i Svängsta, cirka 4 km bort. 

Utvecklingsmöjlighet för Åkeholms lekplats 

Åkeholms byalag bör ges möjligheten att behålla lekplatsen mot att de sköter tillsynen. Lekplatsen bör 

fortsätta att vara kommunal, så till vida att kommunen står för årlig säkerhetsbesiktning och eventuella 

reparationer. I det fall byalaget inte vill sköta tillsynen bör lekplatsen avvecklas. 

Karta över Åkeholms lekplats 

 

Åkeholm 5 barn 

Områdeslekplats: 701 Åkeholm  
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Värdering av befintlig lekplats 

701 Åkeholm 
Ombyggd: 2018 

Placering: Lekplatsen ligger mitt i Åkeholm.  

Kategori: Landsbygdslekplats 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen är ombyggd 

sedan den senaste besiktningen, och därför finns inga 

anmärkningar.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med två platser, ett 

gungdjur och en sandlåda. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad, och det är svårt utifrån 

terrängen. 

Synpunkter från kommuninvånare: Inga 

synpunkter från kommuninvånare.  

Åtgärdsförslag: Eftersom lekplatsen inte går att 

tillgänglighetsanpassa bör den inte klassas som 

områdeslekplats. Avståndet till närmsta lekplats i 

Svängsta är 4 km. Åkeholms byalag bör ges 

möjligheten att behålla lekplatsen mot att de sköter 

tillsynen. Lekplatsen bör fortsätta att vara kommunal, 

så till vida att kommunen står för årlig 

säkerhetsbesiktning och eventuella reparationer. I det 

fall byalaget inte vill sköta tillsynen bör lekplatsen 

avvecklas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ingen åtgärd 
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Ringamåla 
I Ringamåla bor det 6 barn i åldrarna 0-12 år, samt 9 personer i åldern 75+. Med nuvarande 

lekplatsbestånd på 1 lekplatser ger det 6 barn/lekplats. 

Här finns 1 lekplats på allmän plats (blå) och 1 lekplats på förskola (orange). Närmsta allmänna lekplats 

ligger i Svängsta, cirka 10 km bort. 

Utvecklingsmöjlighet för Ringamålas lekplats 

På grund av det låga barnantalet har det förts en diskussion med Utbildningsförvaltningen kring att det ska 

vara tillåtet att använda förskolans lekplats. Avtal ska skrivas för att utreda ansvars- och kostnadsfrågor 

gällande lekplatsen. Den allmänna lekplatsen läggs ner. 

Karta över Ringamålas lekplats 

 

Ringamåla 6 barn 

Landsbygdslekplats: Ringamåla förskola  
Avveckling: 

801 Ringamåla 
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Värdering av befintlig lekplats 

801 Ringamåla 
Ombyggd: 2002 

Placering: Lekplatsen ligger i Ringamåla.  

Kategori: - 

 

Säkerhet och trygghet: Lekplatsen fick flera 

anmärkningar på den årliga säkerhetsbesiktningen. 

Lekplatsen ligger en bit ifrån en väg med låg 

hastighet.  

Lekvärde: På lekplatsen finns en lekställning med 

rutschkana, en gungställning med tre platser, en 

lekbil, ett gungdjur, en cykelkarusell och en sandlåda. 

Lekutrustningen är sliten. 

Tillgänglighet: Lekplatsen är inte 

tillgänglighetsanpassad men det är möjligt att göra vid 

framtida upprustning. 

Synpunkter från kommuninvånare: Staketet som 

togs bort behövs för säkerheten. Lekplatsen är 

nedgången. Klätterställning och större rutschkana 

önskas. Dåligt skött med mycket ogräs. 

Åtgärdsförslag: Lekutrustningen har säkerhetsbrister 

och lekvärdet är lågt. Med tanke på det låga 

barnantalet på orten ska avtal skrivas med 

Utbildningsförvaltningen för att kunna nyttja 

lekplatsen på förskolan som allmän lekplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avveckling 
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Bollplaner 
I kommunen finns 27 bollplaner på allmän plats. De är av varierande storlek och har olika utrustning och 

underlag. De är fördelade enligt följande: 

Karlshamn   5 bollplaner  (Knutsbergsvägen, Lotsgatan, Sommarvägen, Västervångvägen, Nyponvägen) 

Asarum  11 bollplaner  (Borgvägen, Dunhammarvägen, Dyks väg, Frälsegårdsvägen, Karpvägen, Notavalla, 

   Plöjarevägen, Korpadalsvägen, Asarumsgården, Slånbärsstigen, Såningsvägen) 

Mörrum   6 bollplaner  (Björkliden, Höralyckan, Lindegårdsvägen, Mossvägen, Ringvägen, Skiftesvägen,) 

Svängsta   3 bollplaner  (Jonas Nilssons väg, Villavägen, Mariegården) 

Hällaryd   1 bollplan  (Svartasjövägen) 

Åryd   1 bollplan  (Getavägen) 

Målsättning 
Bollplanerna ska lokaliseras intill områdeslekplatser och kommundelslekplatser samt vara fullt utrustade. 

Det innebär att de bollplaner som ligger intill lekplatser som avvecklas eller inte intill någon lekplats alls 

generellt sett ska läggas ner.  

Med förslaget genomfört kommer kommunen i fortsättningen att ha 13 bollplaner, utrustade med mål 

med nät. Underlaget ska främst vara gräs. Upprustning av bollplanerna läggs inte in i upprustningsplanen, 

utan genomförs främst när intilliggande lekplats rustas upp. 

Kvar blir följande bollplaner, med reservation för bollplanerna vid Nyponvägen och Korpadalsvägen där 

samverkan ska inledas med utbildningsförvaltningen: 

Karlshamn   3 bollplaner  (Sommarvägen, Västervångvägen, Nyponvägen) 

Asarum   4 bollplaner  (Plöjarevägen, Korpadalsvägen, Asarumsgården, Slånbärsstigen) 

Mörrum   3 bollplaner  (Björkliden, Höralyckan, Lindegårdsvägen) 

Svängsta   2 bollplaner  (Villavägen, Mariegården) 

Hällaryd   0 bollplaner  (samutnyttjande av konstgräsplanen vid skolan) 

Åryd   1 bollplan  (Getavägen) 

Konsekvens 
Att lägga ner bollplaner får konsekvenser både för det spontana idrottandet och möjligheterna att skapa 

positiva aktivitetsmönster för individen tidigt i livet.  Det kan i förlängningen innebära att kommunen får 

tillgodose dessa möjligheter till spontanidrott på andra platser i bostadsområdena. 

Bollplanerna på Ringvägen i Mörrum och Såningsvägen i Asarum används även av föreningslivet. De 

kommer vid en nedläggning att få söka sig till andra bollplaner och anläggningar. 

 

Lekutrustning på badplatser och i friluftsområden 
I samband med en utredning av kommunens badplatser har det framkommit att andra kommuner ofta har 

lekutrustning i anslutning till sina badplatser. Detta kommer också Karlshamns kommun att utveckla på 

de badplatser där det är lämpligt. Målet är att göra badplatsen till ett mer attraktivt besöksmål för hela 

familjen. Lämplig lekutrustning skulle kunna vara gungor och rutschkanor. Samma krav på säkerhet gäller 

för denna lekutrustning som för kommunens övriga lekplatser. 

I kommunen finns två större friluftsområden, Långasjönäs och Stärnö-Boön. Det bör undersökas om det 

även är möjligt att placera en naturlekplats i något av dessa områden för att öka deras attraktionskraft.
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Riktlinjer för tillgänglighetsanpassning 
Utifrån de lagar och föreskrifter som beskrivits tidigare i lekplatsutredningen, så kan man 

sammanfattningsvis säga att kravet på tillgänglighetsanpassning på nybyggda lekplatser är högt. Allmänna 

platser, vilket innefattar lekplatser, ska vid nyanläggning utformas så att barn och vuxna med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda dem, om det med hänsyn till terrängen och 

förhållandena i övrigt inte är orimligt.  

För befintliga lekplatser ska enkelt avhjälpta hinder, som gör det svårt för barn och vuxna med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen, åtgärdas. 

Om man går tillbaka till 2007 då den förra lekplatsutredningen genomfördes så fokuserades främst på 

tillgänglighet för rörelsehindrade. Man utgick från kraven i plan- och bygglagen och anlade tillgängliga 

gångvägar och fallunderlag på alla lekplatser där det var möjligt utifrån terrängen. Man glömde bort de 

som har nedsatt orienteringsförmåga, trots att det tydligt står i lagen att det även ska 

tillgänglighetsanpassas för denna grupp. 

Tillgängligt fallunderlag 
Det har diskuterats flitigt under de senaste åren kring lämplighet för fallunderlag i gummi utifrån miljö- 

och hälsoaspekter, och man har därför försökt hitta alternativa tillgängliga fallunderlag. I en debattartikel 

på arkitekten.se (2017-12-13) skriver ledande expertis inom tillgänglighet att fallunderlag i gummi i nuläget 

är det enda lämpliga underlaget för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innefattar platsgjutet 

gummiunderlag och färdiga fallskyddsplattor i gummi. 

Kemikalieinspektionen har på sin hemsida, kemi.se, tagit fram råd om konstgräsplaner och fallskydd 

(2018-05-25) och de gummi- eller plastgranulat de innehåller. Man skriver att det inte finns några studier 

som visar att det är skadligt för hälsan att vistas på lekplatser med fallskydd av gummi. Men alla granulat 

kan innehålla farliga ämnen, varav vissa är så kallade särskilt farliga ämnen (så som polycykliska aromatiska 

ämnen PAH, metaller, ftalater och flyktiga organiska ämnen) som genom ökad förekomst i samhället på 

sikt kan skada människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen avråder därför från att använda 

granulat som innehåller särskilt farliga ämnen. Leverantören är skyldig att se till så att fallskyddet de 

levererar är säkert ur hälso- och miljöperspektiv, men vid upphandling av fallskydd bör man ändå ställa 

krav på att leverantören informerar om innehållet för att säkerställa att det inte innehåller särskilt farliga 

ämnen. 

Därför är slutsatsen att till dess att erfarenhet eller forskning visar på något annat så ska Karlshamns 

kommun även fortsättningsvis använda fallunderlag i gummi på de lekplatser som ska 

tillgänglighetsanpassas.  

Under 2019 har fallunderlag av kork introducerats på marknaden. Vid upprustning/nyanläggning 

framöver bör det materialet undersökas vidare. 

Tillgänglighetsdatabasen 
Karlshamns kommun är representerad i tillgänglighetsdatabasen, vilket innebär att kommunens 

anläggningar, till exempel lekplatser, inventeras utifrån deras tillgänglighet. Det görs av kommunens egen 

personal på förvaltningen för arbete och välfärd. Tanken är att den som har en funktionsnedsättning ska 

kunna ta del av informationen i databasen och själv bedöma om anläggningen är anpassad för hens behov.  

Tillgänglighetsdatabasen nås på följande adress: http://www.t-d.se/sv/TD2/ Samtliga lekplatser på 

allmän plats är inventerade. 

  

http://www.t-d.se/sv/TD2/
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Tillgänglighet vid utformning av lekplatser 
Följande ska tas hänsyn till vid nybyggnad eller upprustning av lekplatser: 

 Alla områdeslekplatser och kommundelslekplatser ska tillgänglighetsanpassas för rörelsehindrade.  

 Tillgängligt fallunderlag ska användas under lekutrustningen. På områdeslekplatser ska minst 

lekställning, gungställning och ett gungdjur ha tillgängligt fallunderlag. På kommundelslekplatser 

ska så mycket lekredskap som möjligt placeras i tillgängligt fallunderlag. Vid gjutet fallunderlag ska 

kontraster användas för att markera kanter och lekredskap. 

 Lekutrustningen ska vara inkluderande. Det innebär till exempel att lekställningar alltid ska ha 

tillgänglighetsanpassad trappa och lek i marknivå då de används i fallunderlag av gummi. Trappor 

i lekutrustningen ska kontrastmarkeras. 

 Särskilt anpassad lekutrustning, t.ex. lekställningar med ramper eller gungor med bälte, används 

främst på kommundelslekplatser. 

 Där lekplatsen inte ligger nära bostäder kan lekutrustning där man skapar ljud med fördel 

användas. 

 Tillgängliga gångvägar ska leda fram till lekutrustningen. 

 Naturliga ledstråk ska finnas från lekplatsens entré till lekutrustningen. 

 Tillgängliga sittplatser ska finnas. 

 Tillgänglig toalett ska finnas på kommundelslekplatsen i Karlshamn. 

 Allergiframkallande växter ska inte planteras på lekplatsen. 

 Rapport från tillgänglighetsdatabasen ska begäras ut inför upprustningen, för att se vilka brister i 

tillgängligheten som identifierats. 
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