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Barnperspektiv på utemiljön

Barns inflytande över utformningne av deras närmiljö är viktig i alla
skeden av samhällsplaneringen. Inte minst vid de tillfällen när en ny
lekpark ska byggas. Många gånger så tror man som vuxen att man vet
vad barn vill, men ofta har man ett ganska fyrkantigt och vuxet sätt att
se på barns lek.
Det finns många aspekter att ta hänsyn till och arbetar man inom den
kommunala sektorn så ska hänsyn tas till LOU vilket kan begränsa
möjligheterna till att bygga stimulerande lekparker. Jag skriver KAN för
det behöver absolut inte vara så.
Det finns många sätt att arbeta på och just nu håller jag på och prövar
en för mig ny variant för att få barnperspektiv på fyra nya leparker.
Utmaningen har varit att låta barnen bestämma innehåll, men med en
ekonomisk begränsning. Rätt eller fel, men jag har velat göra ett försök.
Tillsammans med pedagoger har barnen fått välja lekredskap utifrån
bilder. Bilderna visa de vanligast förekommande leredskapen, t ex
gungor, fjädergungor, sandlådor, klätterställningar och lekhus. Dessa
har sedan kategorisreats med färg och antal stjärnor. Stjärnor och färg
representerar en ungefärlig kostnad för redskapet. Barnen väljer de
redskap som de tycker bäst om. Därefter får de göra förslag på vad
lekparken ska innehålla.
I nästa skede så ritar vi ett förslag utifrån barnens val som de får titta
på. Eventuella förändring görs och därefter anläggs parken.
Kostnaderna för fallskydd och anläggning tillkommer förstås utöver
kostnaden för lekredskapen.
Det ska bli spännande att se hur resultatet blir utifrån det här arbetssättet.
//Solveig Åkerhielm, landskapsingenjör

LIR-träffen den 21 maj

Det var varmt ute och solen sken. Ann Lindkvist från Huge fastigheter
pratade om livskraft och Huges visioner och affärsidé. Huge väljer att
www.liraren.se eller info@liraren.se

KALENDARIUM
Juli
1:a Styrelsemöte
Augusti
5:e Styrelsemöte
15-17:e Landskrona
trädgårdsgille

Workshop - med LIR och
Essunga Plantskola
I sensommar kommer vi att
dra ihop en workshop. Fokus
ligger på beskärning av stora
träd tillsammans med Essunga plantskola. Vi kallar helt
enkelt till en beskärningsdag i
september.
Det finns endast 10 platser,
så gör din anmälan redan
idag till:
info@landskapsbolaget.se.
Mer info kommer på liraren.
se och facebook.
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följa Stockholm och Djurgårdsstaden när det gäller att inventera sina
grönytor. Målsättningen är att skapa bra förutsättningar för ett arbete
med grönytefaktor och biologisk mångfald. Inventeringen påbörjas
under sommaren 2014. Ekologi, miljö och hållbarhet är viktiga faktorer för att skapa bra, intressanta och levande sociala miljöer för de
boende.
Strax innan lunch fick Patrick Friberg och Patricia Vinkka från Atri
Landskapsingenjörer lyfta frågor kring markentreprenad. Debatten
vaknade till och vi fick avslutningsvis även tid för bikupor.
Robin Lundgren som är advokat på Hellgren & Linander gav oss en
föreläsning om ”Gotlandsdomen”. Vi fick se och hör hur man tolkade
ett markanbud och dess utfall i rätten. Robin pekade på vikten av att
läsa och tolka paragrafer som en betydande i ett avtal.
Hållbara Hökarängen är ett utvecklingsprojekt inom Stockholmshem.
Hökarängen är en stadsdel i Stockholm där man kan känna historiens
vingslag och ett stort hjärta från de boende. Det är något riktigt speciellt med Hökarängen. Det märks att engagemanget på miljöfrågor
är stort. Man jobbar med ett hållbart grepp och skapar möjligheter för
det sociala, miljömässiga och ekonomiska delarna enligt Åsa Stenmark som är projektledare. Stockholmshem satsar även på biologisk
mångfald och är främst i Stockholm med att sätta ut bikupor på sina
bostadsområden. Anders Dahlgren som är ansvarig för Stockholmshems satsningar vill utveckla de gröna miljöerna ytterligare och ser
stadsodling som en tillgång och viktigt komplement för de boende.
Sist på dagen fick vi en intressant föreläsning om stadsodling av Lena
Israelsson och om biodling i staden av Pim Bendt.

LIRs studieresan till Holland den 21 maj

En lärorik och intressant studieresa till Holland med ett grönt nätverk.
Vi fick bl a besöka konstgrästillverkaren Royal Grass tillsammans
med Nordic Surface.
Resan gick vidare mot Van den Berks trädplantskola och Essunga
planskola. Vi blev bjudna på både grillfest och rundvisning. Vi åkte
sedan vidare mot Harlem och vårparken Keukenhof.
Resans slutmål blev JUB tillsammans med Anläggning & Utemiljö. Ett
stort tack till er alla som medverkande till en inspirerande och givande
studieresa i Holland.
//Anne Heino, ordförande LIR
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