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LEKPLATSRIKTLINJEN
Lekplatsriktlinjen för Varbergs kommun  
konstaterar att det finns ett generellt 
behov av upprustning av kommunens 
lekplatser. Dagens lekplatsstruktur 
lever inte upp till de kvalitets- och 
funktionskrav som ställs på lekplatser i 
dagens samhälle, och en ny struktur av 
kommunala lekplatser föreslås därför 
utvecklas. 

HANDLINGSPLANEN
Denna handlingsplan som bygger på 
riktlinjen är en uppdaterad version av 
handlingsplanen från 2018 och behandlar 
stadsdels- och tätortslekplatserna. Den 
behandlar också de mindre lekplatserna 
som det finns ett behov av att ha kvar. 

VAD ÄR EN STADSDELS- / TÄTORTS-
LEKPLATS?
Stadsdels- och tätortslekplatserna 
relaterar till det vi kallar platser i 
grönstrukturen, där upplevelser och 
aktiviteter ligger i fokus. Stadsdels- 
och tätortslekplatserna ska vara 
lekplatser anpassade för ett större 
upptagningsområde och innehålla 
många olika lekvärden,  som bidrar till 
att besökaren ska kunna förvänta sig en 
viss kvalitet och funktioner av stadsdels- 
och tätortslekplatsen på förhand. 

Stadsdelslekplatserna finns i Varbergs 
tätort, där stadsdelarna avgränsas 
som de områden som går att röra 
sig inom utan att behöva passera 
större barriärer, såsom stora vägar 
eller järnvägar. Tätortslekplatser ska 
tillhandahållas i alla andra tätorter med 
mer än 250 invånare. Stadsdels- och 
tätortslekplatserna behöver inte finnas 
i direkt anslutning till bostaden, men 
ändå på ett rimligt avstånd från den för 
att kunna fungera som vardagslek. 

I Varbergs kommun ska alla invånare 
i tätorten kunna nå en stadsdels- eller 
tätortslekplats inom 10-15 minuters 
promenad utan att behöva korsa större 
barriärer. Med ett barns gångtakt 
innebär detta ett avstånd på 750 meter. 
I de fall där barriärer är oundvikliga 
för placeringen av lekplatsen, ska 
möjligheter för att underlätta passage 
och rörelse förbi barriären diskuteras i 
samband med utformningen.

LEKPLATS-
RIKTLINJE

Handlingsplan
Stadsdels- /
tätorts-
lekplatser

Handlingsplanen bygger på lekplatsriktlinjen men 
den är mer detaljerad och närmre genomförandet 
än riktlinjen

BAKGRUND STADSDELSLEKPLATS / TÄTORTSLEKPLATS
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STADSDELSLEKPLATS / TÄTORTSLEKPLATS

Gunga med en
ny kompis

Våga klättra högre
än igår!

Våga klättra högre
än igår!

Ska kunna nås inom en promenad på 10-
15 minuter från bostaden

Ska fungera som mötesplats och 
lekplats i ett och inbjuda både barn, 
ungdomar, vuxna och pensionärer till 
vistelse

Bör anläggas i anslutning till naturmark, 
eller innehålla en öppen yta för fri rörelse 
och aktivitet

Ska erbjuda tillräckligt med utrymme för 
att flera olika aktiviteter ska kunna pågå 
på platsen samtidigt

Skall erbjuda minst 5 olika lekvärden för 
barn och ungdomar, exempelvis, gunga, 
klättra, balansera osv.

Skall erbjuda minst 1 särskild 
sportaktivitet, exempelvis bollsport, 
boule, skateboard, cykling.

Skall erbjuda upplevelser och platser för 
vuxna, exempelvis boulebana, plats för 
grillning, utegym.

Redskap som erbjuds ska i största 
mån vara multifunktionella och 
kunna användas för flera olika saker - 
exempelvis både klätterbar konst eller 
möbler

Skall innehålla en variation i 
markmaterial och växter 

Skall innehålla sittplatser i rimlig 
proportion till platsens storlek och 
upptagningsområde

Ska erbjuda tillgång till en upplyst yta 
med funktioner att användas även då det 
är mörkt

Ska ha en angöringsyta lämplig för 
platsens tillgänglighet och läge, 
innehållandes bil-/cykelparkering samt 
plats för barnvagnar och dylikt

Ska vara utrustad med informationstavla 
med nödvändig information om 
lekplatsen och dess sammanhang samt 
papperskorgar

Ska finnas med i övergripande 
informationsmaterial i digitalt och tryckt 
format

Njuta av en kaffe i solen

Lira basket med 
kompisarna

Skvallra med 
bästisen
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Förändringsprocessen från riktlinje 
och handlingsplan till färdig lekplats 
innehåller ett antal moment som är 
avgörande för vilken kvalitet tätorts- och 
stadsdelslekplatserna slutligen lever upp 
till. Då handlingsplanen med tidplan 
och prioriteringsordning är fastställd är 
ett invånarmöte ett viktigt verktyg för 
att tätorts- och stadsdelslekplatserna 
ska hålla en hög kvalitet och attrahera 
en stor målgrupp. Invånarmötena bör 
vara ett obligatoriskt moment innan 
en lekplats utvecklas för att fånga upp 
önskade upplevelser och funktioner 
från framtida användare och boende i 
området. I vissa fall kan även lekplatsens 
placering behöva diskuteras. 

I samband med mötet bör även lokala 
intresseorganisationer bjudas in för 
att deltaga med sin expertis redan i 
ett tidigt skede. Ett exempel på en 
viktig expertgrupp är det kommunala 
tillgänglighetsrådet som kan komma 
med värdefulla synpunkter på 
utformning och tillgänglighet.

För de mindre lekplatserna där endast en 
upprustning är aktuellt är invånarmötet 
inte obligatoriskt. 

För att utveckla lekplatsstrukturen mot  
de kriterier som våra riktlinjer föreslår,  
kommer vissa av dagens lekplatser att 
utvecklas medan andra avvecklas. 

Tidigare har kommunen erbjudit att 
föreningar eller organisationer ska 
kunna ta över en lekplats från kommunen 
i befintligt skick och skriva ett avtal med 
kommunen som reglerar detta. 

Men om det skulle hända en olycka 
är kommunen som markägare ändå 
ansvarig, vilket innebär att kommunen 
bör vara mycket restriktiv med sådana 
avtal.

På de orter där kommunen inte 
har kommunalt huvudmannaskap 
föreslås att kommunen skriver ett 
nyttjanderättsavtal på minst 50 år 
med vägföreningen eller samfällighets-
föreningen.

TIDPLAN
I vilken ordning de olika lekplatserna 
bör utvecklas avgörs i första hand av 
hur situationen ser ut i olika delar av 
kommunen idag. Planen  presenterar 
fem olika typer av tätorts- och 
stadsdelslekplatser - de färdigbyggda, de 
som är prioriterade inom en 6-årsperiod, 
de som är prioriterade inom en 
12-årsperiod samt de som bör utvecklas 
i samband med exploateringsprojekt. 
Planen innehåller också en femte typ av 
lekplats som är mindre då det på vissa 
platser behövs mindre lekplatser. Planen 
visar också färdiga eller föreslagna 
utflyktslekplatser.

För att skapa balans i utvecklingen 
har antalet lekplatser som utvecklats 
fördelats så att hälften utvecklats i 
Varbergs tätort och hälften i övriga 
tätorter för att uppnå en jämn och rättvis 
upprustningstakt av lekplatser över hela 
kommunen. 

Detta behöver vi fortsätta med plus att 
arbetet from 2020 också innebär att vi 
anlägger eller rustar upp två mindre 
lekplatser varje år.

PLACERING OCH TIDPLAN
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RIKTLINJE

HANDLINGSPLAN

INVÅNARDIALOG

EV. AVVECKLING 
(SKER EFTER UT- 
VECKLING AV NY  
LEKPLATS)

GENOMFÖRANDE

FÄRDIG LEKPLATS

Löpande underhåll 
och utveckling

bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll kommunikation process genomförande 
plan bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll kommunikation process 

genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll kommunikation 
       process genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll 

             kommunikation process genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning 

1
2

3
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Lätt att nå för majoriteten av de 
     boende (i nära anslutning till   
     bostäder - max 750 meter)

     Belägen i en trafiksäker miljö, där    
     motortrafik är begränsad i så stor 
     utsträckning som möjligt

     Belägen i anslutning till ett eller        
       flera större offentliga grönområden

SLUTGILTIG PLACERING
Handlingsplanen presenterar ett 
utvecklingsförslag för tätorts- och 
stadsdelslekplatser baserat på de 
kriterier för lekplatser som lekriktlinjen 
tidigare fastställt, samt områdenas 
specifika karaktär och förutsättningar. 

X

I de fall placeringen bör diskuteras vidare 
innan slutgiltig placering fastställs, 
framgår detta i planen. 

Vid placering tas också hänsyn till hur 
användningen av lekplatserna ser ut 
idag, och platser som idag är attraktiva 
och redan etablerade är därför i många 
områden utpekade som strategiska att 
utveckla.

Somliga placeringar är mer givna än 
andra, och i vissa fall bör placeringen 
diskuteras vidare med boende i 
området innan den slutligen fastställs. 
Det invånarmöte som bör föregå varje 
utveckling av en ny lekplats kan fungera 
som ett lämpligt forum för detta.

KRITERIER FÖR PLACERING:

Förslagna placeringar kan komma 
att ändras beroende på hur mycket 
kommunal yta det finns att tillgå i det 
aktuella området och för att platsen ska 
uppfylla följande kriterier:
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PLAN
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Teckenförklaring - lekplatser

Prioriterad tätorts-/stadsdelslekplats inom en 6-årsperiod

Tätorts-/stadsdelslekplats som utvecklas i samband med exploateringsprojekt

Prioriterad tätorts-/stadsdelslekplats inom en 12-årsperiod

Redan färdigställd tätorts-/stadsdelslekplats

Lekplats som avses avvecklas

Upptagningsområde 
(750 meters radie från lekplats)

Utflyktslekplats

Barriär större väg

Gång-/cykeltunnel, passage förbi barriär)  
(

Redan upprustad mindre lekplats

*
* Föreslagen utflyktslekplats

Prioriterad mindre lekplats
VV

Lekplats som bara består en gungställning  
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Backagårdsvägen

Smedvägen

Trönningevägen  

Jonsbergsvägen

Trönninge

Trönninge södra
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TRÖNNINGE

Trönningevägen
Jonsbergsvägen
Smedvägen

Trönninge

I Trönninge bör på sikt två 
stadsdelslekplatser anläggas då området 
kommer att växa. Den ena får gärna 
placeras i anslutning till den grönyta 
i sydvästra Trönninge där det förr har 
varit en lekplats, för att fungera som 
en mötesplats och länka samman det 
nya och det gamla området. Den andra 
lekplatsen får gärna placeras norr om 
Himleån, se nästa uppslag. Lekplatserna 
är prioriterade  inom en 12-årsperiod 
då området har fått många andra, nya 
lekplatser (på kvartersmark).

Lekplatserna vid Trönningevägen, 
Smedvägen och Jonsbergsvägen 
bör behållas och rustas upp.  Intill 
Smedvägens lekplats planeras ett 
nytt bostadshus med lägenheter och 
verksamheter i bottenplan. Det finns 
även andra lägenheter i närheten. 
Jonsbergsvägens och Smedvägens 
lekplatser är i sämre skick än 
Trönningevägens lekplats. Lekplatsen 
på Backagårdsvägen bör avvecklas. Den 
är i dåligt skick och ligger otillgängligt.

Backagårdsvägen

Backagårdsvägen 

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas

Prioriterad mindre lekplats
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Lugnet

Trönninge södra

Göingegården
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TRÖNNINGE, GÖINGEGÅRDEN, LUGNET

Lugnet, Kastanjevägen

Trönninge södra, bör bekostas av 
exploatören

I södra Trönninge bör på sikt en större 
stadsdelslekplats anläggas. Läget som 
har diskuterats är norr om Himleån 
nära det stället där det på sikt planeras 
en gång- och cykelbro. Denna lekplats 
bör bekostas av exploatören. 

Ev. finns det behov av vissa lekytor i den 
nya parken som planeras i Göingegården. 
Invånarmöten under hösten 2020 får 
utreda detta behov.

I Lugnet finns en stadsdelslekplats. Den  
byggdes 2016.

Göingegården

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Prioriterad mindre lekplats
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Spööökitetsparken*

Barnens badstrand

Pilhagen

Esplanaden

Påskbergsskogen

Ljungpiparen  

Gamla kyrkbacken

Fågelvägen,  

)  (

)  (

)  (

Brunnsberg
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Fågelvägen,  

*

CENTRUM, TRÄDLYCKAN, BRUNNSBERG 

Barnens badstrand, Badhusplasen
Esplanaden, Engelbrektsgatan
Pilhagen, Södra Vallgatan
Ljungpiparen, Ringvägen 

Gamla kyrkbacken
Brunnsberg, Granvägen

Västerport, bör bekostas av 
exploatörerna

Spööökitetsparken, Strandgatan

Centrumområdet är unikt i förhållande 
till de andra stadsområdena eftersom 
det har ett större besökstryck än andra 
delar, både av invånare i kommunen och 
turister utifrån. Fler människor besöker 
denna del av staden på grund av sitt 
serviceutbud, vilket också medför en 
större rörelse på lekplatserna.

Gamla kyrkbackens lekplats vid 
polishuset rustades upp för ett antal 
år sedan, och den fungerar idag som 
en stadsdelslekplats. På lite längre sikt 
kommer den att behöva rustas upp igen.  

Pilhagens lekplats borde på sikt 
kompletteras med fler lekfunktioner, 
men den är nu i relativt gott skick. 

Spööökitetsparken är en populär 
utflyktslekplats. 

Lekplatsen på barnens badstrand ingår 
delvis i förstudien för Badhusplatsen.

Västerport bedöms få en 
stadsdelslekplats i område C som kan 
bekostas av exploatörerna.

Ljungpiparens lekplats rustades upp 
2018.   

Fågelvägens lekplats är i relativt bra 
skick, men den bör rustas upp på sikt. 

I Brunnsberg byggdes 2019 en ny 
stadsdelslekplats.

 Fågelvägen

Brunnsberg

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Utflyktslekplats

Redan upprustad mindre lekplats

*

Prioriterad mindre lekplats
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Azaleastigen

Smörblommestigen

Turkosvägen

Oxbärsstigen

Mirabellen

Åkervägen

Karlberg

Erlandsgården

Utflyktslekplats 
Håsten

)  (

)  (

)  (

)  (

)  
(

)  
(

)  
(

VAR? 

*

Träslöv östra
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Erlandsgården

Karlberg

Mirabellen, Hjortronvägen
Åkervägen

Erlandsgården, Erlandsgatan

Smörblommestigen 
Oxbärsstigen 
Azaleastigen
Turkosvägen

HÅSTEN, TRÄSLÖV ÖSTRA (NEDREGÅRDEN), 
KARLBERG, ERLANDSGÅRDEN

I Håsten planeras en utflyktslekplats norr 
om den nya simhallen. Byggnationen 
har hösten 2020 precis börjat.

När det blir aktuellt med en exploatering 
av Träslöv östra i Nedregården bör en ny 
stadsdelslekplats utveckas i samband 
med det. Lekplatsen bör då bekostas av 
exploatörerna. Den  bör placeras så att 
den kan länka samman befintliga och nya 
områden och fungera som gemensam 
mötesplats. 

I Karlberg föreslås en stadsdelslekpats 
anläggas i det nordvästra hörnet av 
Karlbergsskogen, vid pulkabacken.  
På invånarmötet bör placeringen 
diskuteras. 

Håstens utflyktslekplats, 
Simhallsgatan

Karlbergs stadsdelslekplats bör då 
ersätta lekplatserna vid Smörblomme-
stigen, Oxbärsstigen, Azaleastigen och 
Turkosvägen. 

Mirabellens lekplats bör få vara kvar 
och rustas upp. 

Lekplatsen på Åkervägen bör också 
rustas upp. Den är i dåligt skick. I 
samband med det hade det varit bra om 
grönytan intill kunde göras iordning 
med några nya planteringar och någon 
gångväg och sittplats etc. Fotbolls-
planen kan ändå vara kvar.

I Erlandsgården finns en 
stadsdelslekplats. Den byggdes 2016.

Träslöv östra (Nedregården), bör 
bekostas av exploatörerna

*

Träslöv östra

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Lekplats som avses avvecklas

Utflyktslekplats*

Prioriterad mindre lekplats
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*

Apelvikshöjd

Utflyktslekplats Apelviken

Sörse

Påskbergsskogen

Kärleksparken

)  (
)  (

)  
(

VV
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PÅSKBERGET, SÖRSE, APELVIKSHÖJD

Apelvikens utflyktslekplats

Kärleksparken

*
I Påskbergsskogen (Naturlekplatsen), 
Sörse och Apelvikshöjd finns idag 
stadsdelslekplatser. Apelvikshöjds 
stadsdelslekplats byggdes 2018. 
Påskbergsskogen och Sörse några år 
tidigare. 

Stadsdelslekplatsen i Sörse behöver 
kompletteras med belysning.

I Apelviken planeras en utflyktslekplats. 

Gungställningen i Kärleksparken 
föreslås få vara kvar. 

VV

Påskbergsskogen, Danska vägen
Sörse, Lektorsgatan 
Apelvikshöjd, Ranelidsgatan

* Föreslagen utflyktslekplats

VV

Lekplats som bara består en 
gungställning  

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Breareds lekplats,  
Marmorgatan

Breared dammen,  
Sandstensbacken

Prästakullen, 
VAR?
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BREARED, PRÄSTAKULLEN

I Breared finns en större lekplats vid 
Marmorgatan som fungerar som en 
stadsdelslekplats. Då lekredskapen 
består av stockar som har fått sprickor 
har vi en del problem med underhållet 
på denna lekplats. 

Det finns också en lekplats vid dammen 
som har flera relativt nya lekredskap och 
träddungar. Lekplatsen är bra placerad 
och bör få vara kvar.

I Prästakullen bör en stadsdelslekplats 
utvecklas som bekostas av exploatören. 

Breareds lekplats, Marmorgatan

Breared dammen, Sandstensbacken

Prästakullen, bör bekostas av 
exploatörerna

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Redan upprustad mindre lekplats
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* Tångkörarvägen

Nygård

Utflyktslekplats  
Apelviken

Vikhyddan,  
Nabbevägen

VV

Södra Näs, 
VAR?
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APELVIKEN, NYGÅRD, SÖDRA NÄS

I Nygård föreslås den nuvarande 
lekplatsen vid Sandbackevägen 
utvecklas till en stadsdelslekplats. Den 
är prioriterad först på längre sikt, då det 
finns en större lekplats på kvartersmark 
inte långt från denna lekplats.

I Apelviken planeras en utflyktslekplats. 
Den nuvarande gungställningen 
försvinner när den är byggd. 
Gungställningen vid Vikhyddan föreslås 
få vara kvar.

På lång sikt kommer det att behövas en 
stadsdelslekplats i Södra näs. Plats för 
en sådan behöver planläggas och mark 
köpas.

Nygård, Sandbackevägen
Södra Näs

Vikhyddan, Nabbevägen

Apelvikens utflyktslekplats*
Stranden, Tångkörarvägen,  
endast gungställning

VV

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas

* Föreslagen utflyktslekplats

VV

Lekplats som bara består en 
gungställning  
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Skepparevägen”

Mastvägen

Stranden,  
Strandbackavägen

Musselvägen
Valvägen

Hajvägen

VV

Östra Träslövsläge
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TRÄSLÖVSLÄGE

Träslövsläge föreslås få två 
stadsdelslekplatser, en vid Mastvägen 
som har några, men få, nya lekredskap 
och en vid Musselvägen, som inte har nya, 
men ändå inte så gamla, lekredskap, och 
därför är prioriterad inom 12-årsperiod. 

Dessutom kan det bli aktuellt med 
en tredje stadsdelslekplats inom 
planprogrammet för Gamla Köpstad 
och Östra Träslövsläge, i kanten av 
Knarråsen, i en ny stadsdelspark. Det 
kommer troligen ta lång tid innan den 
byggs. 

Fram till dess föreslås den mindre 
lekplatsen vid Skepparevägen vara kvar 
och rustas upp då förvaltningen fått 
många synpunkter på att denna lekplats 
är välanvänd. 

Mastvägen

Valvägen, endast sandlåda
Hajvägen

Musselvägen

Stranden, Strandbackavägen

VV

Skepparevägen

Gamla Köpstad och Östra 
Träslövsläge, bör bekostas av 
exploatörerna

Om möjligt bör också grönstråket 
mellan vägen till hamnen och Knarråsen 
utvecklas. 

Övriga lekplatser, på Hajvägen och 
Valvägen, föreslås avvecklas. På 
Valvägen finns endast en sandlåda och 
en fotbollsplan kvar. Fotbollsplanen 
kan vara kvar, men sandlådan föreslås 
tas bort. 

På stranden finns endast en 
gungställning.  Den föreslås bevaras.

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas

Prioriterad mindre lekplats

VV

Lekplats som bara består en 
gungställning  
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Gamla Köpstad
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Gamla köpstad och Östra 
Träslövsläge, bör bekostas av 
exploatörerna

GAMLA KÖPSTAD

Inom planprogrammet för Gamla 
Köpstad och Östra Träslövsläge förväntas 
Gamla Köpstad växa kraftigt på lång 
sikt och ytterligare en stadsdelslekplats 
är planerad inom planprogrammet, i 
Gamla Köpstad. Denna bör bekostas av 
exploatörerna. 

Det är bra om lekplatsen kan ligga i 
kanten av det nybyggda området så att 
lekplatsen blir en mötesplats för boende 
både i det nya och det gamla området. 
Den exakta placeringen är inte klar.

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt
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Stenen

Munkagården

Lunden Korhallsvägen

Parken på SpåretRingvägen

Marsavägen

)  
(
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TVÅÅKER, 2744 inv.

Tvååker har flera barriärer 
(Fastarpsvägen, Spannarpsvägen, 
Björkängsvägen, Långåsvägen, Tvååkers 
kanal) och är kommunens största 
serviceort. Tvååker planeras också 
fortsätta växa. Därför behövs flera 
tätortslekplatser i Tvååker. 

I  Parken på Spåret anlades en 
tätortslekplats  2019. Även lekplatsen i  
Stenen byggdes 2019. Den bekostades 
av exploatören. 

Förutom dessa två bör den nuvarande 
lekplatsen vid  Korhallsvägen utvecklas 
till en tätortslekplats. 

Den mindre lekplatsen Lunden ska 
avvecklas på sikt, men har ett lekhus 
som nyligen blivit renoverat som fick stå 
kvar.

Korhallsvägen

Parken på Spåret, Björkängsvägen
Stenen, Lalatoftsvägen

Marsavägen

Ringvägen eller alternativ, bättre 
plats

Lekplatsen vid Ringvägen föreslås på sikt 
utvecklas till en tätortslekplats, om ingen 
ny, bättre plats kan utses. En sådan plats 
behöver i så fall planläggas.

Pga barriärerna bör även Marsavägen 
och Munkagårdens lekplatser vara kvar 
som mindre lekplatser. 

Platsen för Munkagårdens lekplats är 
väldigt trång, men lekplatsen bör ändå få 
vara kvar.

Lunden, Skålabergavägen

Munkagården, Ljungvägen

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Lekplats som avses avvecklas

Redan upprustad mindre lekplats

Prioriterad mindre lekplats
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Tranvägen

Ringleken 
Västra Ringvägen

Hjortstigen
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VEDDIGE, 2353 inv.

Veddige har idag två tätortslekplatser. 
Tranvägen är en av de första som 
utvecklades och skulle behöva 
kompletteras med fler lekfunktioner, 
tillgänglighetsanpassade lekredskap 
och/eller underlag. Eventuellt skulle 
den kunna ersättas av en ny lekplats i 
Vabränna som förväntas växa. Ev. kan 
den bekostas av exploatörerna.

Lekplatsen på Västra Ringvägen rustades 
upp 2013.

Förutom dessa finns en mindre lekplats 
vid Hjortstigen. Troligen skulle den 
avvecklats 2013 när Västra Ringvägens 
lekplats byggdes. Då den ligger relativt 
nära Västra Rigvägens lekplats är det 
rimligt att den avvecklas på sikt. Den 
ligger otillgängligt, men platsen är fin.

Ringleken, Västra Ringvägen

Tranvägen

Hjortstigen

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas
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Näckrosdammen
Kustroddarevägen

Hovgården

Rönnvägen

Mossvägen 
ev. utveckla ”skogslek”
då här finns utegym

Södra 
Kärrsvägen

BålevägenHamnen
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BUA, 2097 inv.

I Bua föreslås två tätortslekplatser 
utvecklas, en vid Bålevägen och en 
vid Näckrosdammen, på var sida om 
barriären Buavägen. Förutom dessa bör 
även en mindre lekplats planeras i  den 
nya parken i hamnområdet. 

Lekplatsen vid Näckrosdammen har 
fått nya lekredskap, men är ändå 
prioriterad. Här finns t.ex. inga 
tillgänglighetsanpassade lekredskap 
och/eller underlag. Här saknas också 
belysning.

Lekplatsen vid Rönnvägen fungerar som 
en kvarterslekplats och bör få vara kvar 
som en mindre lekplats.

Bålevägen
Näckrosdammen, Kustroddarev.

Mossvägen, ev. utveckla skogslek
Hovgården, Strandridarevägen
Södra Kärrsvägen

Rönnvägen
Hamnen

Hovgårdens lekplats bör avvecklas. Även  
Mossvägens och Södra Kärrsvägens 
lekplatser bör avvecklas även om de 
ligger fint. Vid Mossvägen får gärna 
någon form av skogslek (lekbuskage, 
stenar att hoppa på...) utveckas istället.

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas

Prioriterad mindre lekplats
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Skepparns väg

Vildåsvägen
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TÅNGABERG/KÄRRADAL, 1001 inv., 
 sid 1 (2)

Vildåsvägen

Skepparns väg

Vildåsvägen

I Tångaberg byggs en tätortslekplats 
vid Skepparns väg 2020. Lekplatsen vid 
Vildåsvägen föreslås få vara kvar som 
en mindre lekplats. Den behöver också 
rustas upp.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Prioriterad mindre lekplats
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VAR?

Södra stranden

Norra stranden

Lilla strandenVV
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TÅNGABERG/KÄRRADAL, sid 2 (2)

Stranden

Norra stranden, Skärvägen,  
endast gungställning
Södra stranden, Torpavägen, 
endast gungställning

I Kärradal föreslås en mindre lekplats 
utvecklas på den ”stora” stranden, om 
tillstånd kan fås för det. Helst relativt 
nära parkeringen och toalettbyggnaden. 
Ev. kan lekplatsen utvecklas ihop med 
badplatsen. Gungställningarna på den 
den norra och södra stranden föreslås 
då tas bort. Vid den södra var det vid 
inventeringstillfället väldigt blött och 
gungställningen stod i vatten. Om inte 
en ny mindre lekplats får anläggas på 
stranden föreslås att gungställningarna 
får vara kvar. Observera att inte all mark 
längs stranden är kommunal. 

Gungställningen på den Lilla stranden 
föreslås få vara kvar.

VVLilla stranden, Kärra bygata

Lekplats som avses avvecklas

Prioriterad mindre lekplats

VV

Lekplats som bara består en 
gungställning  
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Gunnes väg

VAR?
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VÄRÖBACKA/LIMABACKA, 854 inv.

Väröbacka, bör bekostas av 
exploatörerna

Limabacka, Gunnes väg

I Väröbacka föreslås en tätortslekplats 
utvecklas. Det behövs utses en plats för 
denna, t.ex. i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Väröbacka. Denna 
lekplats bör bekostas av exploatörerna.

I Limabacka byggdes en tätortslekplats 
vid Gunnes väg 2017. 

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Travvägen
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TRÖNNINGENÄS/BLÄSHAMMAR, 816 
inv., sid 1 (2)

Travvägen

I Trönningenäs byggdes en tätorts-
lekplats 2020. Den bekostades av 
exploatörerna.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Bläshammar
VAR?
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TRÖNNINGENÄS/BLÄSHAMMAR, sid 2 (2)

Bläshammar, bör bekostas av 
exploatören

I Bläshammar föreslås en tätorts-
lekplats utvecklas. En plats för denna 
har planlagts i detaljplanen ”del av 
Bläshammar 5:1 m.fl.” Denna bör 
bekostas av exploatören.

Tätorts-/stadsdelslekplats 
som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt
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Årnäs, 
VAR?
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ÅRNÄS, 727 inv.

Årnäs

I Årnäs föreslås en tätortslekplats 
utvecklas på lång sikt. En plats behöver 
planläggas och mark måste köpas för 
denna. 

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod
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Jupitervägen
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SKÄLLINGE, 640 inv.

Jupitervägen

I Skällinge finns en tätortslekplats vid 
Jupitervägen. Den byggdes 2014.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Löftaskog, 
VAR?

Stråvalla strand
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LÖFTASKOG (ingår i Frillesås tätort)

Löftaskog

I Löftaskog föreslås en tätortslekplats 
utvecklas på lång sikt. En plats behöver 
planläggas och mark måste köpas för 
denna. 

På stranden i Stråvalla finns en mindre 
lekplats som byggdes 2018 i samband 
med att mötesplatsen utvecklades.  Den 
ligger inte på kommunal mark.

Stråvalla strand

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod

Redan upprustad mindre lekplats
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Georgs väg

Mårtens väg
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ROLFSTORP, 578 inv.

Georgs väg

I Rolfstorp föreslås en tätortslekplats 
utvecklas vid Georgs väg där det tidigare 
har varit en lekplats.

Lekplatsen på Mårtens väg föreslås 
avvecklas. 

Mårtens väg

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas
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Bärvägen

VAR?
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TOFTA, 497 inv.

Tofta

I Tofta arbetar kommunen med olika 
alternativ för att på sikt planlägga och 
köpa mark för en ny tätortslekplats.  
Lekplatsen på Bärvägen föreslås i så fall 
avvecklas.

Bärvägen

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod

Lekplats som avses avvecklas
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Sågvägen
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DEROME/ÅSBY, 442 inv.

Sågvägen

I Derome  anlades  en tätortslekplats vid 
Sågvägen 2016.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Botavägen
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KUNGSÄTER, 385 inv.

Botavägen

I Kungsäter har en tätortslekplats 
utvecklats vid Botavägen. Lekplatsen 
saknar belysning som den bör 
kompletteras med.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Femte vik

Fjärde vik

Första vik

VV
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GETTERÖN, 306 inv.

Femte vik

På Getterön har en tillgänglighets-
anpassad tätortslekplats utvecklas vid 
badplatsen i femte vik i samband med 
badplatsen.  

Gungställningen i fjärde vik föreslås tas 
bort. 

Lekplatsen på första vik, i alla fall 
gungställningen, föreslås få vara 
kvar. När klätterlekredskapet med 
rutschkanan är utsliten bör denna tas 
bort.

Fjärde vik, endast gungställning

VV

Första vik

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats

Lekplats som avses avvecklas

VV

Lekplats som bara består en 
gungställning  
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Nils Mattsgårds väg
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HIMLE, 280 inv.

Nils Mattsgårds väg

I Himle kommer en tätortslekplats 
utvecklas 2020/21 vid Nils Mattsgårds 
väg där det ligger en lekplats idag. 

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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VALINGE, 290 inv.

Skolvägen

I Valinge bör hamn- och gatuförvalt-
ningen på sikt ta över den lekplats som 
Valingeborna har byggt själva. Detta 
kan ske när det har gått så många år 
att den behöver rustas upp igen, då bör 
kommunen bekosta det.

Redan färdigställd tätorts-/
stadsdelslekplats
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Månglebergsvägen
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HUNNESTAD, 263 inv.

Månglebergsvägen

I Hunnestad föreslås en tätortslekplats 
utvecklas vid Månglebergsvägen där det 
ligger en lekplats idag. 

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 6-årsperiod
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Källstorp 
VAR?
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KÄLLSTORP, 240 inv.

Källstorp

I Källstorp finns ingen egentlig tätort 
och ingen lekplats sedan tidigare. På 
lång sikt, då invånarantalet förväntas 
öka, borde en tätortslekplats byggas 
här. En plats behöver planläggas och 
mark måste köpas för denna. 

Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod
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Torpa 
VAR?
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TORPA, 225 inv.

I Torpa finns ingen lekplats sedan 
tidigare. På lång sikt, då invånarantalet 
förväntas öka, borde en tätortslekplats 
byggas här. En plats behöver planläggas 
och mark måste köpas för denna. 

Torpa Prioriterad tätorts-/stadsdels-
lekplats inom en 12-årsperiod
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Stomvägen
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KARL GUSTAV (ej en tätort - tillägg)

Stomvägen

I Karl Gustav rustades den  mindre 
lekplatsen upp 2020. 

Redan upprustad mindre lekplats
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Ekarevägen
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GÖDESTAD (ej en tätort - tillägg)

Ekarevägen

I Gödestad rustades den mindre 
lekplatsen upp 2020. 

Redan upprustad mindre lekplats
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Idrottsplatsen (Torvvägen)
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ÅSKLOSTER (ej en tätort - tillägg)

Idrottsplatsen vid Torvvägen

I Åskloster föreslås att den  mindre 
lekplatsen som finns där rustas upp. 

Prioriterad mindre lekplats
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Stadsdelslekplatser:
Karlberg, ny
Träslövsläge, Mastvägen

 
 

Stadsdelslekplatser:
Trönninge, ny
Nygård, Sandbackevägen  
Södra Näs, ny, mark saknas 
Träslövsläge, Musselvägen 

Stadsdelslekplatser:
Trönninge södra, ny 
Västerport, område C, ny 
Träslöv östra (Nedregården), ny
Prästakullen, ny
Gamla Köpstad, ny 
Östra Träslövsläge, ny 

Tätortslekplatser:
Tvååker, Korhallsvägen 
Veddige, Tranvägen  
Bua, Bålevägen
Bua, Näckrosdammen
Rolfstorp, Georgs väg
Tofta, plats utreds
Hunnestad, Månglebergsvägen

9 st

9 st

8 st

Tätortslekplatser:
Tvååker, Ringvägen el. alt. plats
Årnäs, ny, mark saknas
Löftaskog, ny, mark saknas
Källstorp, ny, mark saknas
Torpa, ny, mark saknas

Tätortslekplatser:
Väröbacka, ny
Bläshammar, ny 

Prioriterad tätorts-/stadsdelslekplats (inom sex år)

Tätorts-/stadsdelslekplats som utvecklas i samband med 
exploateringsprojekt
(Viktigt att dessa planläggs och kommer med i kalkyler)

Prioriterad tätorts-/stadsdelslekplats (inom tolv år)

SAMMANFATTNING
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Mindre lekplatser i Varberg
Trönninge, Jonsbergsvägen 
Trönninge, Smedvägen  
Trönninge, Trönningevägen 
Göingegården? 
Fågelvägen  
Mirabellen, Hjortronvägen 
Åkervägen
Träslövsläge, Skepparevägen
 

14 stMindre lekplatser i tätorterna:
Tvååker, Marsavägen
Bua, Rönnvägen
Bua, Hamnen
Tångaberg, Vildåsvägen
Kärradal stranden 
Åskloster, idrottsplatsen-Torvvägen

Prioriterad mindre lekplats, separat investeringsprojekt

Lekplats som avvecklas

14 st
Mindre lekplatser i Varberg
Trönninge, Backagårdsvägen  
Smörblommestigen 
Oxbärsstigen 
Azaleastigen 
Turkosvägen
Träslövsläge, Valvägen 
Träslövsläge, Hajvägen
 

Mindre lekplatser i tätorterna:
Tvååker, Lunden
Veddige, Hjortstigen 
Bua, Hovgården, Strandridarev
Bua, Södra Kärrsv 
Bua, Mossv (ev. utv. skogslek) 
Rolfstorp, Mårtens väg
Tofta, Bärvägen 
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EKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
LEKPLATSENS LIVSLÄNGD
En struktur uppbyggd av tätorts-/
stadsdelslekplatser som var och en har 
ett större upptagningsområde beräknas 
ha en livslängd på cirka 15 år, om man 
jämför med andra städers liknande 
lekplatser. Detta innebär att vi inom som 
längst 15 år måste bygga upp strukturen 
för att kunna hålla lekplatserna i den 
kvalitet vi vill, och för att inte åter hamna 
i den underhållsskuld som vi idag har 
gentemot kommunens lekplatser.

UPPRUSTNINGSTAKT, UTÖKAD 
BUDGET
Efter en inventering i december 2017 och 
januari 2018 var intrycket att vissa platser 
inte är lämpade för större lekplatser och 
att det på vissa platser behövs  mindre 
lekplatser som komplement till de större 
stadsdels- eller tätortslekplatser p.g.a. 
barriärer och/eller för långt avstånd till 
en stadsdels- eller tätortslekplats. Det 
finns också lekplatser i tre orter som 
inte är tätorter och det föreslogs att även 
dessa lekplatser skulle rustas upp.  

En ny förstudie togs fram som följdes 
av ett beslut om investeringsprojekt för 
upprustning av 12 mindre lekplatser 
inom en 6-årsperiod.

Sedan den förra handlingsplanen togs 
fram har flera nya lekplatser byggts, 
varav två mindre, i Gödestad och Karl 
Gustav. 

Ytterligare några mindre lekplatser 
skulle behöva rustas upp, men det behövs 
inte utökade investeringskostnader för 
dessa utan de kan rusats upp inom det 
nuvarande investeringsprojektet. 

DRIFTSKOSTNAD
Förändringar i driftskostnader 
hanteras inom ramen för investerings- 
och exploateringsbudgetprocessen. 
Generellt innebär en ny tätorts- eller 
stadsdelslekplats ökade driftskostnader  
på 60.000, men om en äldre lekplats 
avvecklas  i samband med nybyggnation 
är summan lägre.

PRIORITERINGAR I INVESTERINGSTAKT
Handlingsplanen har delat in 
investeringarna i stadsdels- och 
tätortslekplatser enligt två prioriteringar 
- prioriterade inom en sex-årsperiod och 
prioriterade inom en tolv-årsperiod. 
De mindre lekplatsena utvecklas under 
de närmaste sex åren from 2020. För 
de lekplatser som utvecklas i samband 
med exploateringsprojekt beräknas 
detta ske parallellt. Finansiering av 
utflyktslekplatserna har skett genom 
separata  förstudier och framtida 
investeringsprojekt.

80 Handlingsplan: Stadsdels- / tätortslekplatser



INVESTERINGSUTGIFTER 12 ÅR (2019) 2021-2030

ANTAL STADSDELS-/
TÄTORTSLEKPLATSER 
ENLIGT PLAN

PERIOD 2021-2025

9 st

2,45 mkr

14 st

9 st

2,45 mkr

2025-2030

KOSTNAD PER 
STYCK (INKL. 
ÖVERGRIPANDE 
PLANERING)

ANTAL MINDRE 
LEKPLATSER

6,9 mkr 4,9 mkrTOTAL ÅRSKOSTNAD

KOSTNAD PER 
STYCK

1 mkr
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