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“Vildvuxet med för högt buskage”

Åtgärd: Be� ntliga buskage kommer att beskäras. 
Vissa planteringar byts ut och vissa nya tillkommer.

“Bra belysning på gångvägarna men saknas 
på lekplatsen”

Åtgärd: Lekplatsen kommer att belysas på 
ett sätt som ökar möjligheten att använda 
den även när det är mörkt.

“Finns lite att göra för de äldre barnen”
“Stor klätterställning” “Piratskepp”

Åtgärd: Ett stort lekskepp byggs. Den be� ntliga
kullen, som ligger bredvid, får en ny rutsch och
klätterrep. En linbana anläggs söder om skeppet.

“Komplettera med sittplatser på bra ställen”

Åtgärd: Nya sittplatser med bord placeras 
på � era ställen i parken.

“Boulebana. Läggs på en plats som inte
stör pulkaåkning”

Åtgärd: En boulebana med sittplatser
och grill anläggs i ena änden av parken.

“Många vill ha ett utegym”

Åtgärd: Inget utegym kommer att byggas 
i parken. Däremot kommer ett utegym 
att byggas vid Fisksätra IP.

“Gräsplanen är bra, fantastiska pulkabackar”

Åtgärd: Gräsplanen och backarna lämnas 
precis som de är.

“Avskild barnlek för de mindre behövs”

Åtgärd: En lekyta för mindre barn 
med baksandlåda, gungdjur, solskydd 
och bakbord anläggs.

“Gungbrädan måste vara kvar - den är bäst!”

Åtgärd: En ny gungbräda placeras i parken.

I maj 2016 var vi här på lekplatsen för att höra vad 
ni besökare tycker om den. Vi � ck många väldigt 
bra synpunkter. Nu har vi ritat om den så att det 
blir mer av det som ni önskar. Se på bilden hur 
det kommer att bli. 
Vi inleder renoveringen i juni 2017. 
Under renoveringen hänvisar vi i första hand till 
Fågelhöjdens lekplats. Läs mer och följ arbetet på 
nacka.se/bathojden
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