
LEKMILJÖER

Nu har arbetet med våra lekmiljöer kommit till nästa fas. Efter ett beslut från 
styrelsen har landskapsarkitekter på ÅF fått i uppdrag att planera utformningen 
av våra nya lekmiljöer. 
 
Redan de närmaste veckorna kommer samrådande samtal att hållas. Samtalen 
kommer att utgå ifrån den strategi som styrelsen fastställt under våren. Läs hela 
strategin och inbjudan till samtalen på nästa sida. 

Arbetsgruppen rekommenderar att 3-5 personer från varje gård deltar i 
samtalen. Dessa delegater får gärna samla in synpunkter, önskemål och tankar 
från övriga boende inför samrådet. 

Passa på att diskutera arkitekternas förslag med andra, vid utställningen i Vita 
Huset den 12 december, och lämna dina synpunkter. Arkitekterna kommer att 
finnas på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter. Förslag kommer 
också att publiceras på föreningens hemsida, djingis.se, där det kommer att 
finnas möjlighet att skicka in dina synpunkter digitalt, till och med söndagen 
den 15 december.

Efter nyår fortsätter arbetet. Då kommer upphandlingsdokument för den 
kommande byggnationen att tas fram. Inkomna synpunkter arbetas in i dessa 
handlingar.  I mars 2020 räknar arbetsgruppen med att landskapsarkitekternas 
uppdrag slutförs och att färdigt upphandlingsdokument finns. Utifrån dessa 
handlingar kommer sedan en entreprenör att handlas upp och våra nya 
lekmiljöer kan börja ta form. Fortsättning följer…

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad och hitta mer info på djingis.se!

DETTA HÄNDER I HÖST

DATUM  TIDPUNKT  HÄNDELSE   
16 okt  17.00-19.00 A, B, C, D
16 okt  19.15-21.15 E, F, G, H

23 okt  17.00-19.00 I, J, K, L
23 okt  19.15-21.15 M, N, O, P

30 okt  17.00-19.00 Q, R, S, T

12 dec   kvällstid  Förslagen för gårdarna  ställs ut i Vita Huset,  
    kom och prata kring förslagen och lämna   
    gärna dina synpunkter under kvällen.
    Förslag publiceras även på hemsidan.

15 dec    Sista datum för att lämna synpunkter via   
    hemsidan, på presenterat förslag.

Samrådande samtal 
för gårdarna, Vita Huset 



SAMRÅDANDE SAMTAL

Vi samlas i Vita Huset, fyra gårdar åt gången. Schema finns på andra sidan och 
på djingis.se.

Närvarande vid respektive samtalstillfälle kommer att vara:
Landskapsarkitekter från ÅF (samtalsledare), representanter från föreningens 
arbetsgrupp för lekmiljöer samt boenderepresentanter från de fyra aktuella 
gårdarna. Vi rekommenderar att 3-5 personer från varje gård deltar. Dessa 
delegater får gärna samla in synpunkter, önskemål och tankar från övriga 
boende inför samrådet.

Avsikten med samtalen är att de boende ska ge ÅF:s landskapsarkitekter en bild 
av de önskemål och behov som finns kring våra lekmiljöer idag. 

Upplägget för mötet är ett samtal gällande framtida funktioner och utformning 
av lekmiljön på områdets gårdar. Vi kommer att prata om gårdarna i generella 
termer, snarare än detaljutformningen av specifika gårdar.

Förutsättningarna för samtalen är den strategi som styrelsen antagit, se nedan.

Välkommen!

STRATEGI FÖR PLANERINGEN AV LEKMILJÖER PÅ DJINGIS
Antagen av styrelsen 2019-03-12

Förutsättningar
•	 På varje gård ska det finnas en sandlåda och en fast lekinstallation.
•	 Lekmiljön på varje gård ska erbjuda lek för barn i åldrarna 1–8 år.
•	 På föreningens gårdar ska det finnas ett varierat utbud av fasta 

lekinstallationer så att gårdarna sammantaget kan erbjuda stimulerande 
och utmanande lekmiljöer innehållande exempelvis funktionerna lekhus, 
gunglek och rutschlek.

Underhåll
•	 Gårdens lekmiljö och lekredskap ska underhållas löpande av föreningen, 

enligt en fastställd underhållsplan.
•	 Besiktning ska genomföras av samtliga lekmiljöer, en gång per år. 

Besiktningen utförs av sakkunnig person.

Förändringsarbete och påverkan
•	 Vid förändring i den befintliga lekmiljön ska det finnas valmöjligheter för de 

boende på den aktuella gården att ta ställning till.
•	 Befintlig lekutrustning, utöver sandlåda och gungställning kan stå 

kvar tills konstruktionerna inte längre bedöms klara av att leva upp till 
säkerhetskraven. Bedömningen görs av sakkunnig besiktningsperson på 
uppdrag av styrelsen.

•	 Alla föreningens medlemmar ansvarar för att rapportera fel och brister som 
uppstår i lekmiljön.


