
Motion 1 
BRF Båtsmannens stämma 2022-05-10 
 
Till stämman, 
Motionen gäller specifikt område/grupp 6 (Vi är medvetna att det finns planer för att rusta upp sandlådor och 
lekplatser i området). 
 
Vårt önskemål är att ha ett lekhus på grönyta i område/grupp 6. Om man ser till hela området så finns det tre 
stora grönytor och två av dessa har större sandlådor och leksakshus. Grönyta i område/grupp 6 saknar dock 
lekhus och har enligt oss minst rolig lekplats. Vi vill så klart att grönområdet ska fortfarande användas till bollspel 
och annat gruppaktivitet dock känner vi att det saknas stimulans för lek för de minsta barnen, uppåt 6 
år. Lekhus är en ovärderlig del av lekplatsen där barnen under många timmar kan leka ”familje lek” och låta 
fantasin flöda fritt. 
 
Förslagsvis finns det en del stora lekstugor att köpa från tex Joollyroom till en budgetpris eller så finns det lite 
dyrare varianter som säkert har längre hållbarhet. 
 
1. https://www.jollyroom.se/fritid-hobby/utelek/lekstugor/kidkraft-lekstuga-tra 
2. https://www.jollyroom.se/fritid-hobby/utelek/lekstugor/smoby-lekstuga-neo-friends-med-kok 
3. https://skyltab.se/lekplats-lekmiljo/lekstallningar/lekstugan-trikolor/ 
4. https://www.naturlekplatser.com/lekplatsutrustning/naturlek-i-tra/lekstugor-och-lekhus/romantisk-lekstuga.html 
5. https://www.tress.com/sv-se/lekplats-sport-och-park/lekplats/lekhus-alla-kan-710859/ 
6. https://lekplats.se/produkter/lekhus-klocka 
7. https://lekplats.se/produkter/lekhus-stora-lejonet 
8. https://woodwork.se/produkter/lek/produktserier/urban-nature/j02-050-lekstuga/ 
 
Här är några förslag på hur vi tänker, för att visualisera det. Det är svårt att hitta något perfekt lekhus. Den får 
gärna inte var för stor men inte för liten heller. Gärna ha bänk och bord och flera fönster och bräda att laga 
mat/sälja glass, något mindre aktivitetsbräda vid sidan om. Ja ni förstår, oändligt med krav om våra barn får 
bestämma. Hursomhelst vi tycker om mest om förslag 4, 6 och 8. 
 
Är det något vi har missat att ange eller ni har andra förslag så återkom gärna och vi tar det därifrån. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Elma och Sani på BRF25 
 
 
Styrelsens svar till motion 1 
BRF Båtsmannens stämma 2022-05-10 
 
Barns lek är viktigt ur många aspekter, och lekplatser tränar såväl fysisk som social förmåga. I vårt område finns 
några olika platser skapade för lek. Två lekhus, några vippgungor och ett antal sandlådor.  
 
I anslutning till området har även kommunen en lekplats med lekhus och gungor. Tidigare fanns en klätterställning 
med rutschkana på kommunens lekplats. För några år sedan byttes den ut till nuvarande småhus och 
klättersugna barn hänvisades till Mullängens lekpark. 
 
Styrelsen tycker att barns lek ska uppmuntras och, precis som motionären, att lekplatsen på mittengården lämnar 
en hel del att önska. Vi ser dock hellre en mindre klätterställning än ytterligare ett lekhus, då vi bedömer att 
föreningens två hus tillsammans med kommunens lilla hus i närheten fyller behovet.  
 
Som referens för storlek tänker vi oss något i stil med klätterställningen vid Plockerotegatan 215 i 
grannföreningen Matrosen.  
 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta  
Att styrelsen får i uppdrag att köpa in en klätterställning med rutschkana för montering på 

mittengården. 


