
 

 

 

 

1. Boll- och lekyta 

 

Vad är bra? 

Bra att man kan spela nogger och klättra. 

Rolig plats, rutschkanan, stängerna 

Man kan röra på sig mycket 

 

Vad är dåligt? 

Ingen använder pingisbordet, det är slitet och de finns i rack. 

Det stora trädet tar för mycket plats. 

Klätternätet –man kan ramla på varann. 

Pingisbordet används sällan. 

Trasiga saker 

Dåligt att många cyklar –man kan ramla (från klätternätet) på 

cyklister. 

 

Vad kan förbättras? 

Det lekhus som tagits bort borde ersättas. En roligare 

klätterställning behövs. 

Barnen vill ha fler gungor, fler snurror och en studsmatta någon 

stans i parken. 

En fotbollsplan, många använder pinnar som målGungbräda 

och studsmatta. 

Tivoli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Plaskdamm 

 

Vad är bra? 

Att man kan spela bandy och basket. Plaskdammen är bra 

den kan man leka i både när det finns vattten och när den är 

torr. 

Man kan spela bandy och basket och sitta på muren(vid 

plaskdammen), ytan är stor. 

Fri yta där man kan göra vad man vill. 

Rutorna för olika bollspel. 

Basketmålen 

Grillen x2 

 

Vad är dåligt? 

Det behövs en sarg för bandyspel annars kommer bollen 

upp på gräset. 

Det skvätts mycket vatten. 

Inga sträck/linjer runt bandyplanen 

Många cyklar (trehjuling mm) på bandyplanen 

 

Vad kan förbättras? 

En bollvägg behövs 

Man borde inte bada i fontänen. 

Sarg runt bandyplanen. 

 

 

3. Omkring kyrkan 

 

Vad är bra? 

Här kan man leka häst. Här kan man sitta på gräsmattan och 

leka lekar. 

Man kan spela, en gräns man inte går bortom. 

Stor yta att leka kull på, typ. 

Bra att det inte är gräs. 

Bra att det finns bänkar som man kan sitta på. 

 

Vad är dåligt? 

Om bollar kommer på kyrkan så kan fönstren gå sönder.  

Dåligt med kyrkan, den tar plats! 

Att man trampat ned gräset. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vad kan förbättras? 

En riktig fotbollsplan eller spontanidrottsplan med 

konstgräs behövs någonstans i parken. Här kan man bygga 

ett lekhus. 

Odla gräs! 

Det känns tomt här –agility!!! 

Fotboll med konstrgräs. 

Stall 

Ta bort stubbar! 

 

 

4. Omkring minnesstenen 

 

Vad är bra? 

Stenen är fin och cool. Det är roligt att leka kring 

monumentet. Stenen är fin man kan läsa på den. 

Mycket gräs som man kan springa runt på. 

Kanonerna 

 

Vad är dåligt? 

Finns inte så mycket att göra här. 

Dyster plats. 

Minnesstenen tar mycket plats. 

Man är väldigt nära vägen/gatan. 

Man kan inte göra så mycket här. 

Buskarna vid kyrkan behöver beskäras! 

ALLT!!! 

 

Vad kan förbättras? 

Gräsmattan behöver bli bättre. Man kan bygga en rund sak 

med lampor som man kan gå in i. 

Ta bort minnesstenen. 

Ta bort buskarna runt stenen. 

Kiosk x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Gräsyta 

 

Vad är bra? 

Bra som fotbollsplan. Bra med de döda träden som man kan 

klättra och leka i. 

Stor yta, fotboll, leka, multisportplanen är bra! 

Spela fotboll på bollplanen. 

Stor yta att leka på. 

Man kan leka med vatten i groparna. 

 

Vad är dåligt? 

Groparna, man kan snubbla och ramla. 

 

Vad kan förbättras? 

Städningen. 

Gräset behöver bli bättre.  

Här kan man anlägga en vollyboll eller beachvollybollplan. 

Fyll i groparna och mer gräs. 

Inte så många hål, jämna till marken. 

 

 

6 Grusyta 

 

Vad är bra? 

En bra bandyplan. 

Man kan spela bandy + utegympa. 

Spela fotboll 

Bra plats, plats för mycket lek + gympa 

Spela bandy x2 

 

Vad är dåligt? 

Trångt om man vill spela både bandy och fotboll. 

Gruset, det gör ondare att ramla på än gräs/konstgräs. 

 

Vad kan förbättras? 

Nya mål behövs. 

En sarg behövs. 

Gräs! 

Gräset runt grusytan kan bli bättre! 

Sarger runt grusytan. 

 

 

 


