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Lekplatsen placeras i gott läge där naturens egna lekmöjligheter 
integreras i lekparken.  Lekplatsen gräns suddas ut och leken blir 
således mer öppen och fri.

Klätternätet är samlingspunkten och blickfånget när man 
kommer gåendes i parken. Här kan både större barn och 
ungdomar lockas till lek och umgänge. I samband med 
klätternätet placeras picknickbord och grill med utblick över 
parkområdet. En snurrkarusell som även funktionsvarierade kan 
ha glädje av ligger i anslutning till picknickborden.

Ängblomster där mer fri lek erbjuds planteras öster om lekparken. 
Här kan barnen undersöka både blommor och insekter.  
 
Mystik och spänning finner man i bambuskogen där barnen 
kan gå på balansbanan genom skogen. Balansbanan lyser upp 
i mörkret vilket ökar spänningen på platsen. Träödlan som 
gömmer sig i skogen uppmuntar till fantasi och rollspell. 

En gungställning med kompisgunga och två vanliga gungor finns 
också till hands. Där är underlaget  kork, ett hållbart alternativ till 
gummi.
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Karusell med plats för rullstol:
WOW - det här är lek för alla, oavsett deras förmågor. Den
enorma, allomfattande karusellen med universell
utformning lockar stora grupper av barn och vuxna att
snurra. På grund av sin mångsidighet lockar den till sig
barn och vuxna om och om igen. Karusellen är tillgänglig
för alla i sitt grundutförande. Bänken gör att den är
bekväm att vara i och handräckena fungerar från båda
sidor. Från insidan erbjuder räckena bra stöd, från utsidan
får de karusellen att snurra. Att snurra på den här
karusellen utvecklar balanssystemet och
rumsuppfattningen. De fördelar som tränas genom leken
omfattar också sociala färdigheter som samarbete och
empati genom att hjälpa vänner med olika förmågor att
snurra och komma in och ut. Det är lek med ett syfte för
alla.

 Gruppe Fristående Lekutrustning

Kategori Supernova, Karuseller &
Snurrlek

Optimales Alter der
Nutzer 2+

Max fallhöjd 100

Totalhöjd 67

Fallutrymme 29 m2
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När mörkret faller lyses en 
bläckfisk upp vid karusellen. 
Barnens fantasi sköter resten.
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