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Sammanfattning och förslag 

De boendes synpunkter och förslag inhämtades genom en enkät till varje hushåll i 15-huset. 

Praktiska lösningar på förslagen diskuterades på ett gruppmöte på gården. 54 % eller 38 av 70 

hushåll svarade på enkäten. I gruppmötet deltog 12 personer. 

Den allmänna åsikten, gällande gården, är att man önskar en genomtänkt och varsam upprustning. 

Förnyelsen av själva gården är minst lika viktig som renoveringen av lekplatsen eftersom vissa 

delar förstördes vid fasadrenoveringen.  

Förslagen är indelade i följande tre områden: 

 Lekplatsen 

 Gränsområdet mellan lekplats och gård 

 Resten av gården och uteplatserna  

Lekplatsen 

En rejäl, men ändå skonsam, ansiktslyftning behövs.  

Vi föreslår att rundeln blir kvar då den utnyttjas för 

bollspel av såväl små som stora barn med föräldrar. 

Den är robust konstruerad med stolpar och ram av järn 

både upptill och nertill. Både metallen och trävirket är i 

gott skick. Trävirke och metalldelar målas i en 

passande grön kulör. Rutschkanan anser vi är 

funktionell men kan kompletteras exempelvis med en 

klätterställning för att tillgodose även de större barnens behov.  Sanden, trädäcket, stubben efter 

almen och pålverket som bl.a. omger sandlådan, tas bort. Om möjligt kan sanden i rundeln gärna 

vara kvar. Den dämpar ljudet vid bollspel och fungerar bra för springa-runt-lekar. Vi föreslår också 

att stenplattorna blir kvar. Resterande yta förses med ett icke skadligt material, t.ex. gummiasfalt 

eller liknande.  

 

Det behövs nya, både låsbara och öppna, förvaringsmöjligheter för leksaker. Nya bord och 

stolar/bänkar för vuxna behövs också. Högt prioriterat är även ett nytt mindre trädäck i minst två 

nivåer med tak för barnen. Angeläget är också en rymlig lekstuga och en sandlåda med breda 

kanter. Därutöver kan kompletteringar göras efter behov.        

 

Gränsområdet mellan lekplats och gård 

Vårt huvudförslag är att det stängsel, som omger 

lekplatsen, tas bort och ersätts med ett staket målat med 

en lämplig grön färg. Rundeln kompletteras med 

ytterligare stängsel på den del där det saknas, för att 

hindra ”höga bollar att rymma”. Staket och rundel skall 

ha samma färg. Den låga stenmur, som syns högre upp 

på bilden, bör fortsätta fram till grinden. Muren bör 

inte vara högre än 30 cm och så bred att den passar för 

barn och vuxna att sitta på. Staketet placeras bakom muren och det följer även den befintliga 

stenmuren.  

 



Resten av gården 

De flesta tycker att gården har charm men att den endast kan utnyttjas marginellt. Därav de många 

förslagen till förnyelse (se enkätresultatet). Vårt huvudförslag, gällande gården och dess grönska är 

att en trädgårdsarkitekt kommer med förslag till komplettering av det befintliga samt förslag på 

förändringar där så behövs. 

På gruppmötet framkom att blommand träd och bärbuskar är ett önskemål. Eventuella häckar kan 

med fördel bestå av Aronia buskar med sina rödsvarta bär, som är näringsrika och kan syltas eller 

saftas. Vid kompletteringen av gårdens grönska önskas att, bärbuskar som t.ex. svarta vinbär och 

krusbär ingår, som också kryddväxter. Ett förslag är att placera ut några lådor med olika kryddor  

för allmänt bruk. Dessa skall underhållas av de boende själva. Det har också framförts önskemål  

om portaler och spaljéer med slingrande växter.  

I enkäten uttryckte 29 % att de vill ha en grillplats och 16 % att de inte vill ha någon grill på gården. 

Samtidigt kan vi också se att 58 % är missnöjda med grillmöjligheterna. Eftersom en grill påverkar 

hela omgivningen föreslår vi ingen grillplats nu, utan det får bli en senare eventuell komplettering. 

Frågan behöver utredas ytterligare där hänsyn tas till alla aspekter.     

Uteplatserna 

Området mellan lekplatsen och gångvägen är en lämplig plats för den 

mycket önskade uteplatsen i nära anslutning till 15-huset. Den bör vara 

rejält tilltagen, ca 3x4-5 meter, med tak. Den bör konstrueras så att den 

kan glasas in på tre sidor och utrustas med värmelampor. Den kan med 

fördel omslutas på tre sidor av ganska höga växter eller spaljéer med 

slingerväxter. Avsikten är att den skall ge känslan av ett trevligt 

uterum.  

Det två befintliga uteplatserna fräschas upp med nya möbler, alternativt 

kan de existerande möblerna rustas upp i den tilltänkta snickarboden. 

Gällande uteplatsen längst bort mot muren har de boende olika 

önskemål. Vårt förslag är ett de boende själva kommer överens om 

uteplatsens innehåll. Arbetsgruppen kan vara behjälplig, om så önskas.   

 

Slutord 

Vi i arbetsgruppen tycker att det varit både trevligt och lärorikt att genomföra denna ndersökning. 

Tillsammans med 15-gårdens boende har vi lagt ner mycket tid och engagemang och vi ser fram 

emot att få ta del av den kommande planeringen innan arbetet påbörjas.  

Vi vill också tacka styrelsen för det stöd och det förtroende vi fått. 

En första kontakt har tagits med Brf. Haga-Alm och vice ordförande Gabriella Wiiala, som blev 

glad över initiativet. Vi hoppas att styrelsen tar en ytterligare kontakt som kan leda till ett framtida 

samarbete mellan de båda föreningarna. 

Upprustningen av 15-gården kan gärna delas i två etapper:  

Etapp 1 – lekplatsen och åtminstone grunden för den nya uteplatsen. 

Etapp 2 – resten av gården. Då ser man också hur lekplats och gård bäst kan integreras.   

Den nuvarande arbetsgruppen står fortsättningsvis till förfogande. 

Vänligen 

Lill, Magnus, Thor  

Ny 

uteplats 



Beräkningarna baseras på 38 enkätsvar av 70 möjliga, vilket ger 54.3 %  svarande

Såhär svarade vi på enkäten "Inför upprustningen av 15-gården"
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Inför upprustningen av 15-gården! 

Vi några boende, Lill Carlsson, Thor Abrahamsson, Therese Breisler och Magnus Öhnedal, 

som på styrelsens uppdrag vill veta vad du tycker att föreningen kan förbättra på 15-gården. 

 
17-gården håller på att rustas upp och när den är klar är det vår tur. Vi som bor runt 15-

gården har nu möjlighet att påverka utformningen av vår egen gård. Vi hoppas att du 

utnyttjar detta tillfälle att tala om vad du tycker är bra eller dåligt idag och vad du vill 

förändra, lägga till eller ta bort. 

 
Vänligen lämna den ifyllda blanketten senast 13/4 enligt nedan. 

Besvara denna korta undersökning och berätta vad du tycker 

Vad tycker du om 15-gården idag? 1 = Mycket missnöjd 4= Mycket nöjd 

 
 1 2 3 4 Vet 

ej 

15-gården som helhet O O O O O 

Grönska och blomarrangemang O O O O O 

Trädgårdsskötsel O O O O O 

Lekplatsen O O O O O 

Kunna nyttja gården för annat än lek O O O O O 

Befintliga utemöbler O O O O O 

Grillmöjligheter O O O O O 

 
Vilka är dina tre viktigaste förslag till förbättringar av 15-gården? 

Svara i prioritetsordning!  

1 

2 
 

 
3 

 

 
Ordet är fritt! 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ditt svar i brevlådan som tillhör Magnus Öhnedal i 15A, 5 tr, senast den 13/4! 
 
 

VÄND! 


