V Ä N G Å V A N S PA R K L E K
P RO G R A M H A N D L I N G
F Ö R PA R K L E K E N S U P P RU S T N I N G

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

VÄNGÅVANS PARKLEK PROGRAMHANDLING

NOVEMBER 2012

INLEDNING

2

Inledning
Arbetsbeskrivning
Detta är ett program för upprustning av Parkleken i Kvartersparken Vängåvan på Stora Essingen. Programmet
har tagits fram av Kungsholmens stadsdelsförvaltning i
samarbete med Tengbom.

VÄNGÅVAN

I programmet analyseras den befintliga parklekens
upprustningsbehov ur olika aspekter bland annat med
fokus på tillgänglighet. Därefter följer en förslagsskiss som
föreslår åtgärder för upprustningen.
Kort beskrivning av Vängåvan
Kvartersparken Vängåvan utgör en liten grön oas mitt i
ett villaområde. En stor del av parken är en parklek, som
utgör en småskalig och trivsam lekmiljö för barn. Parkleken Vängåvan tillkom redan på 40-talet. Detta i en tid då
många parklekar anlades varje år. Nu är den dock en av
de få som fortfarande finns kvar. Parkleken drivs idag
idéellt.
Sedan 2010 har även en förskola förlagts i direkt anslutning till parkleken. Förskolan är temporär men kan
komma stå i parken i upp till 10 år. Därför betraktar vi den
tills vidare som en fast verksamhet. Förskolan upptar en
del av den gamla parklekens yta och innebär således en
förändrad situation. Besökstrycket och parkens nyttjandegrad har ökat i och med förskolans tillkomst.
Parkleksområdet är inhägnat och ligger i anslutning till ett
naturområde och ett trivsamt gångstråk som löper mellan
stora vackra ekar. En plaskdamm som sommartid inbjuder
till bad förgyller leken.
Syfte, mål och avgränsningar
Enligt Parkplanen för Kungsholmen 2008 är målet för
Kvartersparken Vängåvan att bevara nuvarande värden
och utveckla parken till en attraktiv kvarterspark.
Detta programarbete är avgränsats till att fokusera på
upprustning och utveckling av parklekens lekområde. Att
den temporära förskolan tills vidare skall ligga kvar på
nuvarande plats är en av arbetets förutsättningar.
Målet för detta program är att med bevarad småskalig
karaktär rusta parkleken samt att ge ökade lekvärden för
alla barn, inte minst för barn med funktionshinder.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Arbetsprocess
Arbetet inleddes hösten 2011 med ett platsbesök där stadsdelsförvaltningen och Tengbom tillsammans mötte personal
från den ideellt drivna parkleken. Mötets syfte var att ta del av
hur parklekens personal upplever att lekområdet nyttjas idag,
vilka värden och brister de ser i miljön och vilka deras önskemål för en upprustning är.
Under hösten 2011 genomfördes inmätning, inventering och
analysarbete. Därefter påbörjades ett skissarbete som resulterat i en programskiss med konkreta förslag för upprustning av parkleken.
Under arbetets gång har kontinuerliga avstämningar skett
med stadsdelförvaltningen.
Programsamråd har hållits under aug- sep 2012. Programmet
har därefter reviderats och utvecklats.
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Västra delen
Östra delen
Mellersta delen = Förskola

Struktur Lekområdet delas upp av staket i tre delar. En stor västlig
del, en stor östlig del och en liten del i mitten. Den mindre delen i mitten nyttjas som förskolegård.
Entréer Två huvudentréer finns, en i väst och en i sydost. Två mindre smitvägar in till leken finns från promenadstigen i söder.
Byggnader I västra delen ligger parklekens huvudbyggnad samt tre
små hus. Två av småhusen används som förråd och ett som läxläsningsrum. I den mellersta delen ligger förskolebyggnaden. I Östra
delen finns två små byggnader, ett pumphus och ett förråd.
Lekområdets mellersta del är förskolans egen gård och nyttjas
endast av förskolan.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

- Det befintliga väderskyddet och grillen är i dålig
kondition och behöver bytas ut.
- Behov av generösare ytor för lek och bollspel.
- Staket och grindar är slitna och behöver rustas
upp.
- Vegetationen är till viss del sliten och överväxt
och i behov av förnyelse
.
- Behov av fler sittplatser och papperskorgar.

promenadstig

Sammanhang Parklekens lekområde är idag helt inhägnat. I norr
avgränsas leken mot bostäder. Öster och väster om parken löper
kvartersgator. I söder gränsar leken mot ett gångstråk i en vacker
ekmiljö, som i sin tur gränsar mot ett värdefullt naturmarksområde.

Analys av Vängåvans parklek idag:
- Viss lekutrustning, väderskydd, plaskdammen
och möbler är dåligt anpassade för att möta
kraven på tillgänglighet. Sandbakbordet är felplacerat, lekstugorna behöver ramper och vissa
ytor skulle behöva ny beläggning för att bli mer
tillgängliga.

ENTRÉ

Lekområdets västra del har en relativt hårdgjord karaktär. Här finns
en lång gungställning med 8 gungor, sandlådelek, ett fristående
sandbakbord, två lekhus och två gungdjur, avsedda för mindre barn.
I nära anslutning står ett väderskydd med grill. För äldre barn finns
en klätterlek, snurrstänger och en vippbil. Mellan huvudentrén och
småhusen ligger en liten öppen asfaltsyta med tre basketkorgar.
Lekområdets östra del domineras av plaskdammen, omgiven av asfalt, gräsmattor och buskage med ett par större träd. En låg stödmur
lyfter den norra gräsremsan, så den utgör en egen platå. På platån
finns ett par bänkar, sittmöbel för barn och ett litet lekhus. Väster om
plaskdammen finns en dusch.
I övrigt är ytorna omöblerade. Asfaltsslingan används bla som
cykelslinga. Plaskdammen, som sommartid bjuder på bad, används
övriga tider på året till andra lekar som kräver hårt underlag.
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Växtlighet En trädinventering har genomförts av Arbor Konsult AB
med avseende på trädens kondition, vitalitet och säkerhet. Trädvårdsåtgärder har rekommenderats utifrån denna inventering.
Belysning Tre stolparmaturer och en mast belyser parken inifrån.
Belysningen längs kringliggande gator och gångstråk ger även en
del ljus till parken.

UPPRUSTNINGSFÖRSLAG
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Samlingsplats under tak med grill och Ɵllgänglighetsanpassade
picknickbord. Samlingsplatsen ligger som en länk mellan
parklekens entréyta och småbarnsleken. Pingisbord inƟll är
Ɵllgängligt för rullstolsburna.
Småbarnslek med liten rutsch,
Ɵllgänglig sandlek, befintlig liten
lekstuga med ny ramp samt parasoll
vid sandlådan.
.

Befintlig gungställning
som renoveras.

Norra grönskan
Tillgänglighetsanpassade siƩplatser och nya picknickbord.
Öppna centrumrummet
Plaskdammen kompleƩeras med nyƩ räcke och steg.
Asfalten är målad med markering för P-platser för
barncyklar och med markering för start och mål.

Entréyta
Utvidgat område för liten basketplan, uƞlyƩad
entré samt flyƩ av cykelställen Ɵll en ny plats strax
utanför parkleksområdet. Bollplansmarkering samt
markering för annan lek är målad på asfalten. Befintliga
sopkärl byggs in med skärmtak och dörrar.
Storbarnslek
Vippbil med gummimassa som fallskydd för
bäƩre Ɵllgänglighet. Generös bänk av trä för
vila och lek.
I mellanrummet finns nya lekstubbar av trä
som bildar en liten siƩgrupp för de minsta.
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I södra grönskan i slänten placeras en hängmaƩa samt en hiƞlyƩad lekstuga. För aƩ ta upp
marknivåer finns en enkel mur runt hängmaƩan.
Fallskyddet är gummimassa. Pumphusets fasad
kompleƩeras med ny lekutrustning.

BESKRIVNING AV UPPRUSTNINGSFÖRSLAG
Entré
Den karaktäristiska parkleksblomman placeras vid den lilla
entrégrinden som ansluter till gångväg. Grinden mot gatan skall
vara bred så att lastbil kan köra in. De små grindarna skall kontrastmålas, för att underlätta för synsvaga. Befintliga sopkärl vid
parklekshusets kortända byggs in med hjälp av skärmtak och
dörrar. Bollplanen flyttas så att den ligger något mer avskilt i ena
hörnet där den blir lättare att nyttja. Västra basketstolpen skall
vara möjlig att flytta när skötsel- och underhåll behöver komma
fram med lastbil.
Bollek
För att bollytan ska kunna nyttjas fullt ut flyttas cykelställen till
plats utanför staketet på andra sidan gångvägen. Ytan vid
bolleken kompletteras med linjer för olika lekar och sporter.
Samlingsplats
En tydligare samlingspunkt skapas för fika, grill och kalas och ett
nytt tak byggs. Under taket placeras två nya tillgänglighetsanpassade bänkbord. En ny grill anläggs under taket och befintliga soffor rustas upp. Ett nytt pingisbord placeras i anslutning till
samlingsplatsen.
Småbarnslek
Dagens baksandsbord byts ut till ett nytt, tillgängligt bakbord och
placeras brevid sandlådan. På så vis kan rullstolsburna enklare
delta i sandlådeleken. För att skapa lite vandrande skugga placeras ett parasoll av plåt i sandlådan.
Befintliga soffor rustas. En lekstuga flyttas till parkens östra del
för att ge plats åt en ny lekställning för små barn. En ny, lågväxande plantering skapas mellan småbarnsleken och gungorna.
Storbarnslek
Den stora klätterleken med rutsch behålls men träsargen runt
om förnyas. Vippbilen byts ut mot en ny och underlaget under
bilen blir gummi för ökad tillgänglighet. En ny planteringsyta mot
förskolan skapas och nya stittytor i trä byggs.
Gungor
Den befintliga gungställningen renoveras och ett nytt
inspringningsskydd anläggs.
Mellanrummet
Detta är en genomgångspassage med många riktningar och bör
hållas relativt öppen. Här placeras lekstubbar i trä. Det befintliga
lekhuset tas bort och ersätts med en ny klätterlek för småbarn i
anslutning till sandlådan vid småbarnsleken.
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Öppna centrumrummet
Centrumrummet domineras av plaskdammen. Dammen har stort lekvärde.
För att även kunna nyttjas av barn med funktionsnedsättning anläggs ett
extra steg samt en handledare på ena sidan av dammen. För att öka lekvärdet målas start- och målsymboler, ev slinga att följa samt parkeringsplatser,
ut på asfalten. På pumphusets fasad monteras en ”pumpstation” typ enkel
bensinmack, som ger barnen möjlighet att i leken tanka drivmedel till sina
lekbilar och cyklar. Då dammen är tömd kan till exempel lösa ramper för
skateboard användas i detta område.
Norra grönskan
Tre nya soffor sätts i linje, ovanpå stödmuren. Montering av soffa på muren
skall utföras snyggt och sitthöjd skall vara anpassad så att god sitthöjd fås
från asfaltsytan intill dammen. Ny buskvegetation planteras in i bakkant mot
staketet. Två picknicbord med fast förankring placeras uppe på gräsmattan i
östra hörnet.
Södra grönskan
Intill befintligt förråd placeras en hängmatta. Syftet är att skapa en lekyta
som nås utan nivåskillnad från asfaltsytan. För att kunna hålla marknivån
relativt flack sätts en mur mot grässlänten. Hängmattan får fallskydd av
gummi. Runt om hängmattan planteras ett lågt buskage för att förhindra
sping vid murkanten. Staketet flyttas söder ut för att skapa en bättre nyttjbar
grönyta. Öster om pumphuset ligger en brunn med förhöjd betongkrage i dagen. Ledningarna mellan damm och pumphus kopplas om så betongkragen
och brunnen kan tas bort.
Ett befintligt lekhus från småbarnslekplatsen flyttas hit. Det placeras nära
asfaltskanten och kompletteras med ramp för att få huset så tillgänglig som
möjligt.
Tillgänglighetsåtgärder
Samlingsplats Här finns picknickbord med plats anpassad för rullstolar.
Pingisbordet ska vara tillgängligt för rullstolsburen. Soffor längs parklekens
byggnad har armstöd redan i dag.
Småbarnslek, befintligt lekhus kompletteras med ramp för att bli mer tillgänglig. Nytt tillgängligt sandbakbord anläggs vid sandlådan så att barn som är
rullstolsburna och andra barn ska kunna leka tillsammans.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Utrustning
All utrustning skall vara fast förankrad, förutom picknickborden under
tak.
Nedanstående gäller generellt för framtida upprustning. Färgangivelserna syftar på NCS och RAL-kulörer som hämtas ur Stockholm
Stads Möbelprogram.
Generella val:
Soffor: Hags Djurgården med armstöd, Stockholmsgröna trädetaljer
med stativ målat i svart.
Papperskorgar: Vestre City 180 l kulör svart.
Bänkbord: Skall vara anpassade så även rullstolsburen kan sitta med
vid bordet. Kulör Stockholmsgrön eller obehandlade.
Inspringningsskydd: Smidesstaket, svart, enligt typritning Teknisk
handbok, TH0041.
Trästaket: Stadens parklekstaket i trä, kulör Stockholmsgrön, enligt
typritning Teknisk handbok, TH0061 m.fl.
Flätverkstaket: Kulör grön, höjd lika det befintliga flätverksstängsel
som skall vara kvar.
Grindar i trä: Tillhörande Stadens parklekstaket, se typritning
Teknisk handbok. Gånggrindar skall ha sk tvåhandsgrepp, dvs både
trycke och hasp. De små enkelgrindarna skall målas i kontrastfärg
gul, kulör NC S0580-R30R.
Sarger som avskiljare kring lekredskap och vegetation utförs i trä och
skall ha ett enhetligt utseende och vara giftfria.
Gummimassa som läggs in i miljön skall ha kulör, Earth Blend från
Gårda Johan eller likvärdigt.

Växtval
Storbarnslek, vippbilen får nu gummimassa som fallskydd vilket gör den mer Alla nya buskytor skall planteras med mattbildande buskarter som
håller stabil höjd. Generellt ska växterna nå en höjd på ca 70-100 cm.
tillgänglig för rörelsehindrade.
Vid gungorna samt vid hängmatta används sorter som når en höjd på
max 50 cm. Alla arter skall vara icke giftiga och ej allergiframkallande.
Öppna centrumrummet, damm kompletteras med steg och handledare för
att underlätta för barn som behöver stöd när de går upp och ned i dammen. Busk – och trädvolymer får ej växa ihop, då det ger dålig sikt och kan
Hängmatta placeras nära befintlig asfalt och har gummimassa som fallskydd ge en otrygg känsla. Mellanhöga träd stammas upp för att ge sikt
mellan trädkrona och buskar.
för att vara tillgänglig för fler barn. Lekhus kompletteras med ramp. Soffor
vid murkrön med armstöd monteras enligt tillgänglighetskraven.
Belysning
Befintlig belysning är åldrad och bör ses över i samband med
belysningsutbyte i området.
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liten klätterställning med rutsch

sittmöbler med plats för alla

renoverat parkleksstaket
gummimatta under jeepen

asfaltsmålning

