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Skissförslaget grundar sig på rörelserikedom, 
inkludering, lekfullhet och inklusion. Skissförsla-
get är en vision för en framtida expansion av 
aktivitetsområdet och festplatsen i stort. Vi har 
tagit platsens förutsättningar och styrkor i 
åtanke i relation till omgivningen och cykelpar-
ken som är i processen att byggas. Designen 
relaterar även till den interdisciplinära 
workshopen som hölls i samråd med experter.

Vi delade upp designprocessen i 3 delar:

1. Vi placerade den permanenta träningsutrust-
ningen på 3 olika huvudområden på platsen, en i 
nordöst, en i nordväst och en del i söder av om-
rådet för att skapa en lekfull cirkulation mellan 
de större träningsutrustningen. Detta lämnar 
fickor mellan utrustningen som kan fyllas i av 
träningsutrustning, naturliga hinder, mötesplat-
ser eller natur.

2. Efter placeringen av träningsutrustningen så 
skapade vi en huvudcirkulation som följer områ-
dets ytterkant. Denna huvudcirkulation innehåll-
er förslag på in och utgångspunkter som knyter 
an till områdets nyckelpunkter såsom parkering-
en, cykelparken, festplatsen och befintliga 
gångstråk. 

De prickade linjerna som följer huvudcirkulatio-
nen är förslag på sekundära aktivitetsvägar som 
kan vara mer utmanande för barnen. Dessa 
vägar kan gjorda av naturliga material såsom 
stenar, stubbar eller andra material.

3. När huvudcirkulationen var placerad så fanns 
det en några platser där cirkulationen överlapp-
ade och skapade naturliga mötesplatser. I den 
första fasen finns det förslag på var dessa mö-
tesplatser är placerade. Dessa mötesplatser som 
illustreras som prickade cirklar kan bord, stolar 
och andra temporära möbler bli placerade. 

Mötesplatserna har även fri sikt till alla andra 
mötesplatser, utrustning och till resten av områ-
det för att skapa en trygghetskänsla för besö-
karna. Det finns även möjlighet för barnen att 
komma ifrån föräldrarna så att de inte känns för 
iakttagna om de vill leka ostört.
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Platser som lämpar sig till natur-
material, exempelvis där 
stenar, stockar, balansbroar,   
kan bli placerade. Vi tänker att 
det finns en fördel att placera 
roliga och utmanande cirkula-
tionsytor bredvid huvudstråken 
på området då det skapar 
möjligheter för barnen att 
tävla och interagera med de 
som använder huvudstråken.

Tunnlar, kojor, klätterväggar 
och plank lämpar sig bättre till 
interna platser i området då 
de kräver mer fokus av barnen 
och det kan finnas en trygghet 
att ha utrymme att utmana sig 
själv utan att vara orolig att 
ramla på huvudstråket eller vid 
andra cirkulationspunkter. Att 
fokusera de högre klätterväg-
garna/kojorna vid huvudaktivi-
terna skapar även en avskärm-
ning till resten av området som 
på så sätt skapar ”gömställen” 
för barnen att använda.

FÖRSLAG PÅ PERMANENT
GRILLPLATS/VINDSKYDD

Denna plats passar bra till att 
placera en mer permanent 
grillplats och eller vindskydd på 
Platsen har en nära relation till 
cykelparken, aktivitetsparken 
och delvis till fotbollsplan och 
möjliggör interaktioner mellan 
olika aktivitetsgrupper.

FÖRSLAG PÅ BUSKAR/
TEMPORÄRA SITTPLATSER
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