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INLEDNING
Ytor speciellt avsedda för lek finns på kommunal mark såväl som på privat mark 
och syftet är detsamma, att inspirera barn och unga till lek och aktivitet som bl.a. 
främjar hälsa och lärande. 

SYFTE
Syftet med handlingsplanen är att få fram ett komplement till skötselplanen avse-
ende planering för upprustning och nyanläggning av kommunens lekplatser samt 
beskrivning av vad man vill uppnå med de olika lekplatserna ex. temalekplats, 
områdeslekplats etc. 
 
Handlingsplanen ska utgöra en grund för politiker och tjänstemän i det långsiktiga 
arbetet med prioritering av upprustning och/eller nyanläggning av kommunens 
lekplatser samt vara ett komplement i budgetarbetet för äskande av budget för 
genomförande.  

BAKGRUND
Många av kommunens lekplatser anlades på 1970-talet. Materialet som användes 
till lekutrustning höll hög kvalitet. Virket var ofta kärnvirke som tryckimpregnerades. 
Mycket har hänt sedan dess avseende säkerhets- och miljötänk. Materialet som 
användes då är inte längre godkänt att användas till lekutrustning och det ställs 
helt andra krav på fallunderlag och säkerhetsutrymme enligt Svensk Standard 
och europeiska normer. 2012 och 2013 har i stort sett all gammal lekutrustning 
i Burlövs kommun tagits ned trots att det inte fanns någon plan på upprustning. 
Detta med anledning av att åldersgränsen var nådd för 1970-talets lekplatser och 
säkerheten inte längre kunde garanteras.   

MÅL- OCH RIKTLINJER
Målen för Burlövs kommun är att erbjuda barn och ungdomar i hela kommunen 
en varierad, attraktiv och stimulerande utemiljö som inspirerar till lek och aktivitet 
och är förenlig med FN’s barnkonvention. Leken är en viktig del i barns utveckling 
och lärande. Lekplatserna ska vara säkra och uppfylla gängse normer och regler 
samt vara tillgänglighetsanpassade. Alla ska ha möjlighet att delta i någon form av 
lek eller aktivitet. Målet är att erbjuda någon form av lek- eller aktivitetsyta för alla 
boende i kommunen oavsett om de bor i tätorten eller utanför. 

VISIONER
Burlövs kommuns vision enligt framtidsplanen - Trygg & Nära, Grön & Skön, Liv & 
Rörelse ska återspeglas i barn och ungdomars lust och möjlighet till lek och läran-
de i den offentliga miljön och ska bl.a. gynna den motoriska utvecklingen, koncen-
trationsförmågan och hälsan samt vara plats för gemensakap.

Det är därför betydelsefullt att utemiljön för barn och ungdomars lek och aktiviteter 
är variationsrik och innehåller olika karaktärer för olika åldrar samt är av hög kvalitet 
för att klara dagligt slitage. Lekmiljöerna ska vara en integrerad del i den gröna 
miljön på väl valda platser. Detta gäller samtliga ytor avsedda för barn och unga 
oavsett om det är lekplatser på allmän platsmark eller inom skola och barnomsorg.

LEKPLATSERNA - INDELNING/KLASSNING
2002 togs beslut om antagande av en handlingsplan för kommunens lekplatser. 
I samband med detta togs det fram ett förslag till gruppindelning/klassning av de 
olika lekplatserna. Klassningarna används även i denna handlingsplan och är:
• Lekpark
• Områdeslekplats
• Kvarterslekplats
• Aktivitetsyta

Lekpark  
Lekparken ska inbjuda till lek och rörelse för alla åldrar med olika redskap som 
ger variation i leken. Det ska finnas ytor och plats för fri lek, bollspel m.m. Här kan 
också finnas plats för utegym och det ska vara en plats där alla ska kunna samlas, 
umgås och ha picknick.

Funktioner som bör finnas: 
Fantasilek, lekskulptur, Större klätterlek,  Gunglek, Sandlek, Åklek, Sololek,  
Plats att sitta/äta, Plats att hänga/träffas.
 
Områdeslekplats  
Områdeslekplatsens funktion är densamma som lekparkens men av något mindre 
karaktär och riktar sig främst till åldersgruppen 1-10 år. 

Lekfunktioner som bör finnas: 
Klätterlek,  Gunglek, Sandlek, Åklek , Sololek,  Plats att sitta/äta

Kvarterslekplats
Kvarterslekplatsen är i första hand avsedd för de allra minsta barnen i åldersgrup-
pen 1-4 år där gungan och sandlådan är det primära. 

Lekfunktioner som bör finnas: Gunglek, Sandlek, Åklek, Sololek, Plats att sitta/äta

Aktivitetsyta 
Aktivitetsyta, kan vara en del i en lekpark eller vara en fotbollsplan eller hårdgjord 
yta som kan klara av lite tuffare aktiviteter som olika typer av bollspel, streetbasket, 
landhockey men också innehålla klätternät, interaktiva klätterställningar, multiare-
nor, hinderbanor, motionsredskap m.m.
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Tidigare klassning av lekplatserna gjordes 2002 och grundades på att inga lek-
platser skulle läggas ned. Lekplatser kostar mycket i drift och underhåll och därför 
bör placeringen av dessa vara noga genomtänkt och tillgodose lek och aktiviteter 
för så många ålderskategorier som möjligt. Lekplatserna i kommunen är idag 
ensartade och samma typ av utrustning återkommer. Det är därför av stor vikt att 
göra lekplatserna mer unika vid anläggande av nya eller förändring/upprustning 
av gamla. Förslagsvis bör det finnas minst en temalekplats i Arlöv respektive 
Åkarp. Lekplatser bör utformas så att det finns aktiviter för så många ålderskate-
gorier som möjligt. En plats att träffas och umgås på. 

Aktivitetsytorna består främst av olika bollplaner. Det behövs fler typer, t.ex. 
utegym, crossfit, parkour och hinderbanor för vuxna. Dessa placeras med fördel i 
en lekpark.

Idag finns krav på att lekplatserna ska vara säkra och tillgängliga för alla. Lekut-
rustning och fallunderlag ska klara normer och standard för att minimera risken för 
skador. Lekplatserna skall vara tillgänglighetsanpassade så att barn eller vuxna 
med funktionshinder kan nyttja dem. Vuxna funktionshindrade med barn ska ock-
så ha möjlighet att nå sina barn i en tillgänglig miljö. Många av kommunens nya 
lekplatser är tillgänglighetsanpassade, vilket är positivt. Dock finns fortfarande ett 
stort antal lekplatser som inte är lika tillgängliga vilket måste vägas in vid upprust-
ning. 

Flertalet kvarterslekplatser samt några aktivitetsytor har på grund av eftersatt un-
derhåll tagits bort och återställs till parkyta under perioden 2013-2016. Ytterligare 
några föreslås avvecklas till förmån för att kunna utveckla en större temalekplats. 

Lekplatserna ligger tätt i Åkarp och då främst norr om järnvägen. Handlingspla-
nen föreslår att avveckla en del av de mindre kvarterslekplatserna till förmån för 
att utveckla någon av de större lekparkerna. Avståndet blir lite längre till närmsta 
lekplats men å andra sidan blir de lekplatser som blir kvar av god kvalitet, tillgäng-
lighetsanpassade och med fler lekredskap. 

I Arlöv är behovet av upprustning av de lekplatser som ej är återställda större 
eftersom det inte finns lika många som i Åkarp och de ligger på större avstånd 
mellan varandra. 

INVENTERING
En inventering av alla lekplatser i kommunen genomfördes i september 2016 för 
att kontrollera status på utrustning och lekytor samt ta fram en handlingsplan för 
varje lekplats. Tidigare inventeringar och förslag har tagits i beaktande. Förskolor, 
skolgårdar och privatägda lekplatser har inte inventerats, men har tagits i beaktan 
när barnens avstånd till närmsta lekplats analyserats.
Resultatet presenteras med text och bild för varje lekplats med angivande av 
lekplatsens status i olika färger. 

Blå = Lekplatsen < 5 år
Grön = God status
Gul = Bristfällig
Röd = Ej återställd

Lekplatserna har klassifierats efter barnens ålder, tillgänglighet samt status.

Efter inventeringen har de lekplatser och aktivitetsytor som återtagits till parkmark 
strykits från handlingsplanen.

En analys av behovet har därefter gjorts tex. genom att kontrollera avståndet till 
en lekplats i nuläget samt i ett framtidscenario. Det har också gjorts en studie av 
de demografiska kartor som tillverkats för att se hur många barn det finns i de oli-
ka områdena. (Ålder 1-5 respektive 6-15 år.) Därefter har det gjorts en bedömning 
av vilka lekplatser som skall finnas kvar, rustas upp och i vilken turordning det kan 
ske. 

För att få fram en uppskattad kostnad för handlingsplanens genomförande har oli-
ka lekplatsföretag lämnat pris och förslag på hur en liten lekplats, en stor lekplats, 
en naturlekplats och en temalekplats kan se ut och vilka olika typer av utrustning 
det kan finnas. 
 
Den lilla lekplatsen motsvarar ytan och funktionerna för en kvarterslekplats, den 
stora och naturlekplatsen motsvarar en områdeslekplats eller lekpark. I nuläget 
finns ingen temalekplats i kommunen. Det krävs en stor yta för detta och föreslås 
placeras i dagens lekparker eller i nya bostadsområden.

Nästa sida visar en översiktskarta över alla lekplatserna i kommunen och därefter 
redovisas alla lekplatserna var för sig följt av en sammanställning av status. 
Sist presenteras ett förslag till åtgärdsplan med en uppskattning av kostnader och 
en tidplan.
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1. JÄRNVÄGSGATAN

Lekplatsen är en kvarterslekplats och rustades upp 2011. Lekplatsen har ett relativt 
stort upptagningsområde och är belägen väster om Lommavägen mellan järnvägs-
gatan och Fiskaregatan.

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar: 8-21 st

FUNKTIONER

Lekskulptur, Klätterlek, Gunglek, Sandlek, Åkalek, 
Sololek,  Sitta/äta.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

Lekplatsen håller god standard och normalt underhåll föreslås.
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S
E

G
E

D
A

LS
V

Ä
G

E
N

  Kvarterslekplats

  Tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 2-5 år

  

1. Järnvägsgatan
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2. DOMHERREPARKEN

Lekplatsen är en lekpark med plats för lek och aktiviteter för de flesta och är belä-
gen mellan Västra och Norra Promenaden samt Hällegatan. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 14-25st
Antal 6-15-åringar: 22-40 st

FUNKTIONER 

Fantasilek, lekskulptur, Större klätterlek,  Gunglek, Sandlek, Åkalek, 
Sololek,  Sitta/äta, hänga/träffas.

  Lekpark

  Tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 2-12 år

  

2. Domherreparken

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Normalt underhåll fram till 2027.
Lekparken föreslås då kompletteras med utegym på gräsyta i östra delen.

Lekplatsen har ett bra läge för en framtida temalekplats. 



Handlingsplan för lekplatser och aktivitetsytor 2018 - 2022    8

3. LILLEBÄCKSGATAN

Lekplatsen är en områdeslekplats belägen öster om Södra Virvelvägen i utkanten av 
ett villaområde. Det är en relativt liten lekplats med få lekfunktioner, men har närhet 
till en fotbollsplan.

Upptagningsområdet är dock begränsat med anledning av lekplatsens belägenhet. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar: 8-21 st

FUNKTIONER

Gunglek, Sandlek, Sololek, Sitta/äta.

ÅVÄGEN

GAMLA SEGEVÄGEN

STJÄRNELUNDSVÄGEN
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 Områdeslekplats

  Ej tillgänglig

 Status: Bristfällig

  Ålder: 1-12 år

 

3. Lillebäcksgatan

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Normalt underhåll räcker inte längre för att upprätthålla lekplatsens säkerhet. 
Lekplatsen har ett ogynnsamt läge i utkanten på bebyggelsen och nära en trafi-
keradväg.

Lekplatsen föreslås därför avvecklas under 2019 och återgå till parkmark.

Platsen återställs med gräs, träd och buskplanteringar. 
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4. RINNEBÄCK

Lekplatsen är en del av en lekpark med fotbollsplan och aktivitetsyta och lekplat-
sens utrustning är avsedd för åldersgruppen 6-12 år. Lekplatsen är belägen inne på 
Rinnebäcksområdet med både höghus och småhusbebyggelse. Lek för de mindre 
barnen finns inne på bostadsgårdarna vilket innebär att lekparken inte blir den sam-
lingspunkt för de boende som den skulle kunna vara. 

I området finns också Virvelhusets förskola som skulle få bättre förutsättningar till 
aktiviteter om lekplatsen även fick tillgång till lek för de mindre barnen. Platsen har 
stor potential om den utvecklas. Upptagningsområdet är stort med tanke på den 
blandade bebyggelsen.  

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 14-25st
Antal 6-15-åringar: 22-40 st

FUNKTIONER

Större klätterlek,  Aktivitetsyta, Gunglek, Sololek, Sitta/äta, hänga/träffas.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Lekplatsen föreslås utvecklas genom att göra parkdelen grönare, minska stor-
leken på den gamla korpfotbollsplanen och göra aktivitetsytorna mer attraktiva, 
tex. genom att placera exempelvis en hinderbana eller crossfitbana på platsen.

Utöka lekytorna med lek även för de mindre barnen som ett komplement till de 
privata lekplatserna som finns i området samt förbättra möjligheterna till naturli-
ga mötesplatser. 

Åtgärden föreslås genomföras under 2022. 

ÅVÄGEN

GAMLA SEGEVÄGEN

STJÄRNELUNDSVÄGEN

S
E

G
E

D
A

LS
V

Ä
G

E
N

  Lekpark

  Ej tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 6-12 år

  

4. Rinnebäck
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5. ÄNGSGATAN

Lekplatsen är en områdeslekplats belägen i den nordöstra delen av Ängsgatan i 
Arlöv i ett område med främst småhusbebyggelse. Lekplatsen håller god standard 
och består av lekutrustning och aktivitetsytor avsedda för åldersgruppen 1-12 år

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar: 22-40 st

FUNKTIONER

Aktivitetsyta, Gunglek, Åkalek, Sandlek, Sololek, Sitta/äta.

ÅVÄGEN

GAMLA SEGEVÄGEN

STJÄRNELUNDSVÄGEN
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 Områdeslekplats

  Ej tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 1-12 år

  

4. Ängsgatan

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Lekplatsen har ett bra läge och föreslås kompletteras med funktion för klätterlek 
för de äldre barnen under år 2021.

I övrigt normalt underhåll.
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6. BORGGATAN

Lekplatsen anses som en områdeslekplats då den har ett relativt stort upptagnings-
område och det finns möjlighet för exempelvis bollspel på grönytan som anses vara 
en del av lekplatsen. 

Lekplatsen är belägen vid ett villaområde på Borggatan i Arlöv och är den enda lek-
platsen i denna del av Arlöv med drygt 500 meters gångavstånd till nästa lekplats. 
Platsen är grön och lummig då den ligger inbäddad bland villaträdgårdar på 3 sidor 
och ingen biltrafik som kan passera mer än till intilliggande fastigheter. 

För närvarande finns endast en något nyare godkänd gungställning då övrig utrust-
ning tagits bort. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 14-25 st
Antal 6-15-åringar: 22-40 st
Antal 75+:  18-35 st

FUNKTIONER:

Aktivitetsyta, Gunglek, mindre klätterlek.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Lekplatsen föreslås utvecklas och tillgänglighetsanpassas.
Utvecklingen bör ha hög prioritet eftersom lekplatsen anses ha stort upptag-
ningsområde och ett generationsskifte med fler barnfamiljer pågår i området. 
Utvecklingen bör genomföras under 2018 med kompletterande lekfunktioner, 
anläggande av gångar, förbättrad belysning etc. 

ÅVÄGEN
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 Områdeslekplats

  Ej tillgänglig

 Status: Bristfällig

  Ålder: 1-12 år

  6. Borggatan
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7. GRÖNVÄGEN

Lekparken är belägen i ett område med flerbostadshus/höghus mellan Grönvägen 
och Jakob Pers väg i Arlöv. Lekparken är nyligen upprustad med ett flertal lekfunk-
tioner som gynnar barn i åldern 1-12 år. 

Mittemot platsen för lekparken ligger Grönebo förskola. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar: 8-21 st
Antal 75+:  18-35 st

FUNKTIONER:

Gunglek, Klätterlek, Åka, Sandlek, Fantasilek, Djurskulptur, Sololek, Sitta/äta, 
Hänga, träffas. ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

Lekplatsen invigdes 2014 efter en större upprustning. 

Lekplatsen håller god standard och normalt underhåll föreslås fram till nästa 
upprustning. 

ÅVÄGEN

GAMLA SEGEVÄGEN
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  Lekpark

  Tillgänglig

  Status: Ny <5år

  Ålder: 1-12 år

  7. Grönvägen
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8. RUSTHÅLLAREVÄGEN

Lekplatsen är en områdeslekplats belägen vid Rusthållarevägen i Arlöv på ett grö-
nområde mellan småhusbebyggelse. Lekplatsen är i gott skick men inte tillgänglig-
hetsanpassad.  

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar 8-21 st

FUNKTIONER:

Gunglek, Sandlek, Sololek, Åka, Sitta/äta.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

Lekplatsen föreslås kompletteras med en klätterlek för de lite äldre barnen år 
2023. 

I övrigt normalt underhåll. 
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 Områdeslekplats

  Ej tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 1-12 år

8. Rusthållarevägen
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9. TÅGARPSSTIGEN

Lekplatsen är en områdeslekplats belägen utmed Tågarpstigen i direkt anslutning 
till Lillevångens fotbollsplan. Närområdet är småhusområde med mycket grönska 
från både trädgårdar och det kommunala gröna stråket utmed Tågarpstigen. Platsen 
lämpar sig utmärkt att komplettera med motionsredskap för utomhusbruk. Lekplat-
sen behöver tillgänglighetsanpassas. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 2-13 st
Antal 6-15-åringar: 8-21 st
Antal 75+:  6-7 st

FUNKTIONER:

Förväntade funktioner: Gunglek, Klätterlek, Åka, Sandlek, Djurskulptur, Sololek, 
Sitta/äta, Hänga/träffas, utegym, bollek och boulespel.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Beslut om utveckling av lekplatsen togs i KS hösten 2016 i samband med återre-
mittering av handlingsplan för lekplatser.

En projektering har genomförts. Samråd skall genomföras med boende och 
efter godkännande av förfrågningsunderlag i KSAU kommer genomförande att 
upphandlas. Lekplatsen förväntas bli färdigställd under 2018. 
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  Områdeslekplats

  Ej tillgänglig

  Status: Bristfällig

  Ålder: 1-12 år

 

9.  Tågarpsstigen
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10. SVENSHÖGSPARKEN

Lekplatsen är en lekpark belägen i Svenshögsparken som ligger mitt i ett höghus-
område med närhet till skola och förskolor.

Lekplatsen är uppdelad i 2 delar varav en del är avsedd för åldersgruppen 1-6 år 
och den andra för åldersgruppen från 6-15 år. 

I parken finns en fotbollsplan, en stor boulanläggning samt en bandyplan. Området 
för bandyplanen arrenderas och sköts av Burlövs Bostäder. Området är tätbefolkat 
med mycket barn och unga och det är högt tryck på ytor för möten och aktiviteter i 
alla åldrar. 

UPPTAGNING (NYKO 2015)

Antal 1-5 åringar: 26-47 st
Antal 6-15-åringar: 68-160 st
Antal 75+:  61-109 st

FUNKTIONER:

Gunglek, Klätterlek, Sandlek, Sololek, Sitta/äta, Naturlek

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:
Lekplatsen håller god standard och normalt underhåll föreslås.
Längre fram (2028) föreslås lekplatsen utvecklas och tillgänglighetsanpassas.  
Vid utveckling bör lekplatsen kompletteras med fler funktioner såsom lekskulp-
tur, åka och fantasilek samt platser att hänga/träffas på. 
I parken kan med fördel placeras hinderbana för vuxna/ungdomar eller kanske 
en skatebana
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  Lekpark

  Ej tillgänglig

  Status: God

  Ålder: 1-15 år

10.  Svenshögsparken




