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Teoretiskt upptagningsområde
En snabb överblick av lekplatserna kan ge en uppfattningen 
att tillgången till lekplatser för småbarn i Gislaved relativt bra. 
Kartan till höger visar på att täckningen är i stort sett total och 
att det även skulle kunna täcka vissa eventuella nya exploate-
ringar. 

De lekplatser som hittats i inventeringen har tilldelats ett upp-
tagningsområde på 300 meter (i radie). Riktvärdet 300 meter 
har satts då det har beräknats att denna sträcka kan ta ca 5-7 
minuter att gå med barn. Olika barriärer som kan förkomma 
har inte inkluderats eller medtagits i beräkningen. Dessa kom-
mer förstås att ha en stor inverkan på det faktiska upptagnings-
området.

Förskolor och skolor är med här då de har den utrustning och 
miljö där lek kan förekomma och har därför också tilldelats ett 
upptagningsområde på 300 meter. 

Observera är att inte heller en lekplats attraktivitet är med i 
beräkningarna här, även detta har förstås i verkligheten ett stor 
inflytande på hur många och vilka som använder den. 

Teoretiskt sett; relativt bra 
tillgång

Upptagningskapacitet = 
300 meter i radie

Ej inkluderat olika barriärer

Attraktivitet har ej tagits 
ställning till

Foto till höger:
Egenhändigt ”anlagd” 
damm för leksyfte
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Faktiskt upptagningsområde
Vid en närmare undersökning visar det sig att det finns flera 
faktorer som begränsar upptagningsområdet, vissa av dessa 
faktorer kommer att tas upp på nästa sida.

Man kan tydligt se att områderna Gamla Henja, Nya Henja, 
Lundåkra och Södergården har en relativt god täckning för 
småbarnslek. Vissa av dessa lekplatser skulle även kunna täcka 
eventuella nyetableringar. Men detta beror förstås mycket på 
typen av bebyggelse, placeringen, eventuella barriärer mm.

Å andra sidan är det brist på offentliga lekplatser i områderna: 
Centrum, Yttre Centrum, Gyllenfors bruk och delar av Karl-
Johansgatan, Mårtensgatan och Rödjan. Här behövs en satsning 
på offentliga lekplatser. Kanske kan någon lekplats med tonvikt 
på tillgänglighet (då det inte finns någon lekplats för funktions-
hindrade barn och/eller anhöriga) etableras i någon av de större 
parkerna i centrum. Annars bör man arbeta med de lekplatser 
som redan finns.

De befintliga lekplatserna behöver i regel rustas upp då de är i 
dåligt skick och mycket kala och exponerade. Oftast är det inte 
mer lekelement som behövs, utan snarare en trevligare och mer 
inspirerande lekmiljö i form av mer vegetation och material 
att använda i den spontana leken. Att använda sig av eventuell 
angränsande naturmark och utvidga lekområdet in i detta är ett 
sätt att skapa en koppling mellan lek och natur. 

Foto nedan:
Sandlåda placerad utan-
för en entré

Foto nedan:
Hopphage ritad på asfal-
ten (Mangårdsgatan, Nya 
Henja)
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Offentlighet
Halvoffentliga till privata lekplatser som finns på bostadsgårdar 
eller i nära anslutning till bebyggelse där lekplatsen antingen är 
ägd av en förening (exempelvis flera bostadsgårdar) har en ned-
satt offentlighetsgrad. I den här kategorien faller även lekplat-
ser som är placerade eller utformade på ett sätt som ger dem 
känslan av att de är halvoffentliga till privata. Dessa kan därför 
inte ha ett optimalt upptagningsområde. 

De lekplatser vars utformning och placering ger känsla av att 
vara privat kan genom omgestaltning bli en offentlig lekplats 
där alla känner sig välkomna. Exempel på den senare varianten 
av lekplats kan hittas i både Södergården och Lundåker där 
lekplatser byggts på de gröningar som går in mellan tomterna. 
Detta tas upp mer ingående inom respektive område. 

Skolor och förskolor
Skolor och förskolor har en miljö som skulle kunna fungera 
som lekområden för barn boende i närheten. Men dels är de 
”stängda” då verksamheten pågår och förskolorna är i regel 
inhägnade och slutna även efter verksamheten slutat för dagen. 
Skolområdena är oftast mer öppna än förskolorna och kan an-
vändas efter skoldagens slut, men även i viss mån under skol-
dagen. Trots detta kan de inte uppfylla offentlighetskraven för 
ett allmänt lekområde och ges därför inte heller något upptag-
ningsområde i den här analysen. 

Barriärer
En annan faktor som avgränsar upptagningsområdet är barriä-
rer, allt från psykologiska till fysiska barriärer har stor inverkan 
här. De psykologiska barriärerna har inte tagits med här då de 
är mycket svårberäknade och till stor del beroende på hur den 
enskilde individen upplever miljöer. De fysiska barriärer som 
tagits med är bland annat; större vägar och bristen på säkra 
platser att korsa dessa. 

Attraktivitet
I analysen har inte heller lekplatsernas ”dragningsförmåga” 
räknats in, hur attraktiva de är. Detta då det dels är svårt att 
värdera, men även för att vad analysen visar är vad en ”riktig” 
lekplats kan uppta. I dagsläget är det tyvärr så att det faktiska 
upptagningsområdet för de offentliga lekplatserna troligtvis 
är mycket mindre om man räknar in dess attraktivitet, då de 
i regel är mycket exponerade, kala, hårda och inte det minsta 
inspirerar till spontanlek och fantasi. Det finns vanligtvis inte 
så mycket att leka med materiellt sett och för det mesta består 
lekplatsen av standardutrustningen: två gungor, en sandlåda, en 
gunghäst och möjligtvis en rutschkana.

Nedsatt offentlighetsgrad 
leder till begränsat upp-
tagningsområde

Områden som pga ka-
raktär och utformning är 
halvoffentliga kan genom 
omgestaltning bli offentli-
gare

Foto till höger:
Igenväxande sandlåda på 
Trasten

Halv- eller helslutna miljöer

Foto till höger:
Klätter- och lekställning i 
kvarteret Rosen i Södergår-
den

Fysiska barriärer kan över-
byggas, psykologiska kan 
vara svårare att ta på

Lekområdens attraktivitet 
är inte värderad och med-
tagen i analysen

Foto längst till höger:
Utemiljö bakom Söder-
gårdsskolan, inte av 
stängd karaktär
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