
Lekvänliga Djingis - bakgrund

UPPDRAG LEK PÅ DJINGIS

Vi har haft i uppdrag att  utifrån den tidigare besiktningen 
från december 2017 

skapa fina lekvänliga gårdar i samråd med de boende 
med en lekutrustning som fångar Djingis karaktär

Uppdraget är uppdelat i tre etapper.

En inledande inventering- och samrådsetapp
En gestaltningsetapp med utställning.
Och det är här vi är nu. Därefter en projekteringsetapp för 
framtagande av bygghandlingar.

DJINGIS LEKSTRATEGI

Under 2018 tog styrelsen fram en lekstrategi som sa:

- 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.

INVENTERING & SAMRÅD

TRE ROLIGA KVÄLLAR!
Under oktober genomfördes dialoger med representan-
ter för alla gårdar.

- 16 oktober gårdarna A-D och E-H
- 23 oktober gårdarna I-L och M-P
- 30 oktober  gårdarna Q-T

Syftet med samråden att få med oss dels de boendes 
syn på gårdarna, dels kunna ge insyn i processen, 
strategin och uppdraget.

Frågeställningarna under kvällarna var:
1. VAD GILLAR DU/NI MED LEKEN PÅ ER GÅRD?
2. VAD HADE DU/ NI ÖNSKAT UTVECKLA PÅ ER GÅRD?

SKISSPROCESS - GESTALTNING 

Hela området, varje gård, har därefter fått ett förslag på 
nytt lekinnehåll 
Ett förslag som är baserat på :

-  önskemål från dialogerna
-  inventering och boendes synpunkter 
- besiktningsunderlaget
- gårdens helheten
- gårdens rumslighet
- gårdens växtlighet och grönska
- nya redskap
- uppdragets ekonomi

För att få en helhet men en god variation föreslår vi ett 
tema som knyter ihop Djingis och samtidigt ger viss frihet - 
de fem elementen. 

De föreslagna utrustningarna knyter an till temat, är 
robusta och byggda av hållbara material. 
Bakbar sand föreslås i alla sandlådor. Dessa sandlådor 
är alla möjliga att på ett lätt sätt täcka med nät. Under 
lekutrustning som kräver fallskydd föreslås gummigranulat 
i olika färger med inslag av mönster. Ambitionen har varit 
att använda så kallat corkeen, ett nytt material som baseras 
på kork. Detta material är däremot än så länge dyrt och 
därför föreslås gummigranat. Eventuellt kan detta komma 
att ändras. 
På vissa gårdar föreslås nya pergolor. Detta för att de ger 
ökade kvalitéer, stärker rummet och  skapar funktioner som 
de gårdarna idag i viss mån saknar.  
Hanteringen av dessa tillägg i den kommande 
projekteringen är inte klart än.
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UTSTÄLLNING AV FÖRSLAG 

Förslagen för gårdarnas nya lekmiljöer ställdes ut  
12 december i Vita huset och på hemsidan 12-15 december. 

De synpunkter och önskemål som framkommit under denna tid har 
inarbetats i förslagen som presenteras nedan.

Många gårdar har önskat att få lekhus vilket förslagen nu innehåller. 
Under utställningen och delvis efter har även åsikter förts fram 
gällande markmaterial. Detta är inte ännu beaktat i förslagen 
utan så kallad klistrad gummigranualt redovisas. Beslut om val av 
markbeläggning kommer att tas av styrelsen med hänsyn till total 
ekonomi, hållbarhet och de sanitära problem som vissa gårdar har 
p g a avföring från katter på vistelseytor.
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Gunglek

DE FEM ELEMENTEN

Klätterlek

Balanslek

Rollek

LEKVÄRDEN

Rörelselek

Lekvärden tema: De fem elementen

För att skapa en helhet med en sammanhållen karaktär men som ändå ger variation 
mellan gårdarna har ett speciellt tema valts - de fem elementen. De fem elementen  
är i kinesisk filosofi de fem grundelement varav den synliga verkligheten är uppbyggd: 
trä, eld, jord, metall och vatten.
Detta tema visas primärt i kulör- och materialval för utrustning och fallskyddsunderlag. 
Önskemål om rena material som trä och stål har framförts och detta återspeglas i 
temat. 
Varje gård har förutom detta en sandlek som är formad för att vara lätt att täcka med 
nät. Nät ska dock tas bort under leken.

Under dialogmötena har önskemål om vilket primärt lekvärde man helst vill se på sin gård 
framförts. Dessa önskemål har vi sedan försökt möta i största möjliga mån. Detta, tillsammans 
med lekstrategin om ett varierat lekinnehåll och vårt önskemål om en balanserad och jämn 
fördelning av lekvärden som helhet, har varit grunden till förslagen.

 För att skapa en varierad lek har en utgångspunkt i fördelningen av lekvärden varit att samtliga 
gårdar ska angränsa till gårdar med annan lekutrustning än den som finns på den egna gården. 

Lekvärden är baserade på olika typer av lek. Olika utrustning ger förutsättningar för olika typer 
av lekvärden. Gunglek innebär därmed alla typer av sådan lek som exempelvis kompisgungor, 
fjädergungor eller gungbrädor. Klätterlek motsvarar alla typer av klätter såsom rep, väggar m m. 
Balanslek är utrustning avsedd för att utmana balansen. Rörelselek är lek som genererar rörelse, 
exempelvis rutschkanor, brandstänger m m. Rollek är lek som uppmuntrar fantasin, fiktionslek, 
där olika utrustningar ger en utgångspunkt för leken som båt, lekhus, djurskulpturer m m.  
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Dialogens önskemål: gunglek och rollek

Befintligt lekhus är i mycket dåligt skick enligt 
besiktningsprotokoll och tas bort.
Förslaget är reviderat efter synpunkter och lekhus 
och sandlek har flyttats. Gungleken har även den 
förändrats och nu föreslås traditionella gungor.
Temat jord väver samman gårdens uttryck i färg och 
material. Gummigranulat föreslås i gröna nyanser 
med mönster i ljusare toner. Utrustningen är i 
träfärg med inslag av brunt, svart och grönt.

B
Dialogens önskemål: klätterlek

Befintligt lekbåt är i mycket dåligt skick och 
innehåller många osäkra delar samt fel som 
fallskydd enligt besiktningsprotokoll. Båten tas 
bort.
Förslaget innebär en omstrukturering av gårdens 
lek. Här föreslås en samlad ny vistelseyta/
sittplats med pergola och sandlek. Klätterlek och 
ett lekhus är basen för leken.  
Temat jord väver samman gårdens uttryck i 
färg och material. Gummigranulat föreslås i 
gröna nyanser med mönster i ljusare toner. 
Utrustningen är i träfärg med inslag av brunt, 
svart och grönt.

Dialogens önskemål: gunglek och rollek

Befintlig lekborg har många så kallade B och C fel 
enligt besiktningsprotokoll och tas bort.
Förslaget är en omstrukturering av gårdens lek- och 
vistelseytor. Gungleken placeras på gårdens östra 
sida och på så sätt skapas en fin yta för långbord 
centralt på gården. Sandlek och lekhus placeras på 
gårdens västra sida för att få skugga. Temat jord 
väver samman gårdens uttryck i färg och material. 
Gummigranulat föreslås i gröna nyanser med 
mönster i ljusare toner. Utrustningen i träfärg med 
inslag av brunt, svart och grönt.

Dialogens önskemål: bollek och rörelselek.

Förslaget är en ny klätter- och rörelselek på 
gårdens västra del. Denna större lekutrustning 
erbjuder en mångfald av lek. Befintligt lekhus 
bevaras men flyttas något fr att erbjuda en 
sandlek med trädäck bredvid. Gårdens sociala 
vistelseyta ökas något.  Temat jord väver 
samman gårdens uttryck i färg och material. 
Gummigranulat föreslås i gröna nyanser med 
mönster i ljusare toner. Utrustningen i träfärg 
med inslag av brunt, svart och grönt.

D
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Dialogens önskemål: bandyrink eller klätterlek

Befintligt lekhus bibehålls och flyttas till nytt läge 
i södra delen tillsammans med sandleken. I norr 
föreslås en ny vistelseyta med pergola. .
 
Temat för gården är eld vilket återspeglas i färgval 
på gummigranulat som föreslås i en dovare 
orange ton med inslag av mönster i gult och 
och rött. Utrustningen förelås i trä och stål med 
effekter i varma toner enligt temat. 

Dialogens önskemål: gunglek och lek vid sand

Leken flyttas till gårdens västra sida för att skapa 
en mer sammanhållen gård med större gräsmatta. 
Befintligt lekhus flyttas till nytt läge som tillsammans 
med ett nytt trädäck skapar en fin miljö vid sandleken.
Gungor föreslås ungefär vid befintlig gungställning. 
Temat för gården är eld vilket återspeglas i färgval 
på gummigranulat som föreslås i en dovare orange 
ton med inslag av mönster i gult och och rött. 
Utrustningen förelås i trä och stål med effekter i varma 
toner enligt temat. 

Dialogens önskemål: klätterlek och rollek 

Förslaget är en klätterlek med häng på gårdens 
västra del. Sandleken flyttas även den till västra 
delen av gården. Här föreslås även ett mindre 
lekhus.  För att bättre utnyttja gårdens fina 
sociala yta i norr föreslås här en ny pergola.   
Temat för gården är eld vilket återspeglas i 
färgval på gummigranulat som föreslås i en 
dovare orange ton med inslag av mönster i gult 
och och rött. Utrustningen förelås i trä och stål 
med effekter i varma toner enligt temat. 

Dialogens önskemål: gunglek - kompisgunga

Befintligt lekhus är i fint skick och bibehålles.  
Även sandleken är i bra skick och storlek. Här 
föreslås en kompletterande yta med trädäck.

Kompisgunga föreslås på gårdens västra del i 
ungefärligt läge för befintlig gungställning. 
Temat för gården är eld vilket återspeglas i 
färgval på gummigranulat som föreslås i en 
dovare orange ton med inslag av mönster i gult 
och och rött. Utrustningen förelås i trä och stål 
med effekter i varma toner enligt temat. 
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Dialogens önskemål: gunglek - kompisgunga

Befintlig lekhus är i dåligt skick och tas 
bort. Nytt hus föreslås vid sandleken 
som tillsammans med ett trädäck skapar 
en fin miljö i anslutning till den fina 
avenbokskojan. Kompisgunga föreslås på 
gårdens östra sida. 
Temat återspeglas i färgval på 
gummigranulat och utrustning. Det rena 
träfärgen dominerar medan gummiytan kan 
få mönster för ökad lekfullhet. 

Dialogens önskemål: klätterlek

Befintlig sandlek ligger fint placerad. Den 
kompletteras med ett mindre trädäck för 
att få en bra lekyta. Här föreslås även ett 
litet lekhus . Ny större klätterlek föreslås på 
gårdens västra sida. Temat återspeglas i färgval 
på gummigranulat och utrustning. Det rena 
träfärgen dominerar medan gummiytan kan få 
mönster för ökad lekfullhet. 

Dialogens önskemål: klätter- och rörelselek

Ny lekutrustning med klätterlek föreslås på 
gårdens östra sida. Sandleken flyttas till östra 
sidan där skugga kan erbjudas. Här föreslås även 
ett litet lekhus på gräs.
Temat återspeglas i färgval på gummigranulat och 
utrustning. Det rena träfärgen dominerar medan 
gummiytan kan få mönster för ökad lekfullhet.  

Dialogens önskemål: gunglek och ökad 
rumslighet

Förslaget för gården ger den till viss del en ny 
struktur med nytt läge för pergola/ bord och 
en samlad lek på sydvästra sidan.  Här föreslås 
gungor och ekhus. Sandleken placeras relativt 
centralt på gården. Ny gräsyta föreslås för 
att ge gården ökad rumslighet och samlade 
gemensamma ytor. 

Temat återspeglas i färgval på gummigranulat 
och utrustning. Det rena träfärgen dominerar 
medan gummiytan kan få mönster för ökad 
lekfullhet.
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Dialogens önskemål: klätterlek

Befintlig lekhus bibehålls, flyttas och renoveras. 
Det nya läget erbjuder en samlad lekyta med 
sand och trädäck i anslutning till huset. 
Ny klätterlek föreslås på gårdens östra 
sida. Temat återspeglas i utrustningen som 
domineras av stål med accentfärger i guld, gult 
och silver. Färg på gummigranulat i blå/svarta 
toner med inslag av svart, grått och guld. 

Dialogens önskemål: gunglek och att robinan 
tas bort på grund av dess taggar

Gården föreslås få en ny gunglek i ungefärligt 
läge för den befintliga gungställningen. Det 
befintliga huset renoveras och föreslås få en ny 
placering samordnad med sandlek och trädäck. 
Den centralt placerade robinan föreslås 
att tas bort och ersättas av annat träd. Det 
är blandade synpunkter på denna åtgärd 
men föreslås trots detta då lekvänlighet har 
prioriterats i detta val och robinians tornar 
minskar trädets tillgänglighet och även 
gräsmattans brukbarhet.  Temat återspeglas 
i utrustningen som domineras av stål med 
accentfärger i guld, gult och silver. Färg på 
gummigranulat i blå/svarta toner med inslag av 
svart, grått och guld. 

Dialogens önskemål: klätterlek 

Befintligt hus renoveras och bibehålls på 
befintligt läge. En ny samlad lek föreslås på den 
västra sidan av gården. Den tidigare föreslagna 
lekutrustningen bytts till annan med en mer 
social karaktär. Här förläggs även sandleken.
Gården får en  en större gräsyta på östra sidan. 

Temat återspeglas i färg och accentfärger i guld, 
gult och silver. Färg på gummigranulat i blå/
svarta toner med inslag av svart, grått och guld. 

Dialogens önskemål: klätterlek eller balanslek

En klätterlek förelsås nu på gården då 
balansleken kan ske på befintliga stenar och 
vidare ut på mönstret på markytan. Sandlådan 
föreslås på nytt läge norr om klätterleken, 
närmare den sociala vistelseytan. Befintligt hus 
sparas.  
Temat återspeglas i utrustningen som 
domineras av stål med accentfärger i guld, gult 
och silver. Färg på gummigranulat i blå/svarta 
toner med inslag av svart, grått och guld. 
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Dialogens önskemål: gunglek och rollek

Gunglek föreslås på gårdens västra sida. 
Här palceras även ett mindre lekhus som 
samspelar med sandleken. 
Temat är vatten vilket återspeglas i färgval, 
trädäck som minner om bryggor och inslag 
av sten och högre gräs. Färgen är blå till 
medelhavsgrön.

Dialogens önskemål: gung-, klätter- och 
rörelselek

Ny lekutrustning med möjlighet till 
roll-, gung- och klätterlek föreslås på 
den västra sidan av gården. Ytan binds 
samman med sandleken via en brygga/
trädäck och stenläggning. Ett mindre lekhus 
kompletterar på gårdens östra sida.
Temat är vatten vilket återspeglas i färgval, 
trädäck som minner om bryggor och inslag 
av sten och högre gräs. Färgen är blå till 
medelhavsgrön.

Q

Dialogens önskemål: klätterlek, gunglek men 
framför allt grönska

Gården föreslås få en ny sammanhängande grönska 
där trädens kullerstensytor blir fina inslag. En ny 
sandlek med brygga/trädäck föreslås på den östra 
sidan. Denna yta kompletteras även med fler träd 
och buskar för att få mer skugga på sikt. Temat 
är vatten vilket återspeglas i färgval, trädäck som 
minner om bryggor och inslag av sten och högre 
gräs. Färgen är blå till 
medelhavsgrön.

Dialogens önskemål: gunglek och gräs

En gunglek - kompisgunga föreslås på gårdens västra sida 
i ungefärligt läge för befintlig gungställning. Sandleken 
inarbetas med befintligt lekhus som restaureras och får 
en träbrygga/trädäck runt sig som anspelar till temat.  

Temat är vatten vilket återspeglas i färgval, trädäck som 
minner om bryggor och inslag av sten och högre gräs. 
Färgen är blå till medelhavsgrön.
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