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Varför dialog?
Tekniska förvaltningen i kommunen vill utveckla Stadsparkens lekplats till en tillgänglig plats
för både barn och vuxna. Eftersom platsen lockar många barn är det viktigt att barn får vara
med och tycka till.
Anpassning av tillgängligheten i Stadsparken har tidigare varit uppe för dialog. För
anteckningar från diskussionen som skedde 2007, se bilaga.

Vilka var med?
28 barn deltog i barndialogen. Särskilt inbjudna var elever från grundsärskolan. De vuxna som
fanns med vid dialogen var pedagoger från skolklasserna samt två representanter för LSS,
parkchefen och folkhälsostrategen.
I samband med dialogen med barn hölls också dialog dit allmänheten var inbjuden. Där deltog
ett antal personer spontant i diskussion kring parken.

Vilka frågor?
Barnen fick på plats i parken leka och lämna förslag utifrån en provisoriskt byggd hinderbana.
Hinderbanan gav en uppfattning om hur olika hinder skulle kunna vara placerade. Vuxna gick
runt för att prata med barnen, samla in idéer och höra efter vad som fungerar bra och mindre
bra i parken.
Frågor som ställdes till vuxna under dagen var:




Vad skulle en upplevelsegång (hinderbana) kunna innehålla?
Hur kan lekplatsen bättre göras tillgänglig för alla barn?
Hur kan lekplatsen locka personer över generationsgränser?

Vad kom fram?
Nedan följer de förslag och tankar som barn och vuxna lämnade:













Hinderbanan är bra, det var roligt att springa.
Labyrint som man kan gå i (finns på youtube) – kanske gjord av glas?
Klättervägg med fästen så man kan ta sig upp.
Höghöjdsbana bland träden.
Utedass.
Fler papperskorgar.
Lampor som lyser upp platsen.
Bord och mer plats att sitta.
Något att kasta engångsgrillar i.
Hinderbana – på Mösseberg finns en som barnen har besökt som de gillade.
Bra med de hinder som är (provisoriskt) på hinderbanan.
Klättervägg är bra (återkommande).






























Inget är dåligt (med den provisoriska hinderbanan).
Gungbräda.
Stor rutschkana (för äldre barn).
Något att klättra på i hinderbanan.
Cykelbana att köra på, kanske för skate och cykel ihop.
Klätterställning på en vägg, men det behövs selar eller någon som tar emot.
Armgång.
I tunneln (på hinderbanan) ska det vara ljus.
Lite mera gungor.
Styrketräning – något att lyfta.
Bättre lekstuga.
Cyklarna som finns i parken – paddlarna är dåliga på dem, det går inte att backa bakåt
och cyklarna är lite små.
En lekställning för större barn.
Större sandlåda med mer sand i.
Leksaker i sandlådan.
En gunga som personer som sitter i rullstol kan gunga i (som i Madicken-filmen).
Scen.
Discorum.
Bra att man kan använda banan tillsammans med sina syskon om man har permobil.
Monkey bars (som en båge, som det finns i Hjo).
Klättring på ledden, behöver inte vara på höjden (exempel på klätterhall är Cementa i
Skövde). Man ska kunna flytta greppen när man vill ändra i banan.
Parkour, spontanidrott. Man ska inte kunna förstå alla hinder med en gång. Viktigt
med utmaning. Kan vara stockar som är sneddade att hoppa emellan, rep att sätta foten
på och en vägg med rep att ta sig över (parkourhall finns i Lidköping).
Viktigt att det är färgglatt så det fångar ens uppmärksamhet.
Mjukt underlag.
Kreativa lösningar.

Vad händer med svaren?
Svaren lämnas över till tekniska förvaltningens gatu- och parkenhet som arbetar med att
tillgänglighetsanpassa och utveckla Stadsparkens lekplats. Detta material sprids till
arbetsgruppen med representanter inom skola, LSS, gata/park och kultur och fritid.
Representanter för skolan ansvarar för att återkoppla till barnen som deltog i dialogen.
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