Upprustning av
park Sims Myr

BLÄSTERGATAN

Nu planeras för en ombyggnation av parken Sims
Myr och vi vill ha era synpunkter på förslaget som
presenteras här:
Parken omorganiseras
Gångvägarna genom parken föreslås förändras.
Genare stråk genom parken ersätter den nuvarande
”rundslingan”. Kullen flyttas så att leken kan samlas
på en sammanhängande yta i parkens nordvästra del.
Det ger även plats för en sammanhängande gräsyta
som kan fungera för bollspel, kubb, picknick mm.

Miniplan (9x6m) med asfalt och låg sarg)

Bollplan (diameter ca 16 m) med konstgräs och 2m högt stängsel.

Dusch?
Cykelställ

I parkens mitt föreslås en grillplats och i den östra
delen en lite lugnare sittplats.

Basket
Minirink
(asfalt) för
bollspel

Soffor

Soffor

Sittplats

Nuvarande belysning i parken byts ut.
Långbänk

Trädbänk

De befintliga träden som är friska sparas och en del
nya träd planteras.
Mer spontanidrott!
Plaskdammen läggs ner pga av vandalisering och
höga driftskostnader. Platsen för dammen föreslås
istället bli en liten konstgräsplan med höga stängsel
för bollspel. I anslutning till den anläggs också en
miniplan för t ex innebandy. Även en basketkorg
sätts upp. Platsen kring dessa planer anordnas med
sittplatser och cykelställ.

Inhägnad
konstgräsplan
för bollspel

Ny kulle

Stor grill (diameter 1.25m)

FÖRKLARINGAR

Grillplats
Öppen gräsyta

Baksand

Ny lek!
Lekplatsen byggs om helt med ny utrustning och nytt
underlag i form av gummimatta och sand. Det finns
två olika förslag till lekutrustning som presenteras på
separata sidor.

KONSTGRÄS

Lek (sand)

ASFALT
BETONGPLATTOR

Lek (sand)
Sittplats

Vatten?
Om det finns starka önskemål om att ha kvar duschen
trots att plaskdammen försvinner är det eventuellt
möjligt att lösa.

Lek (gummi)

BAKSAND
STRID SAND
GUMMIMATTA

BEF TRÄD

Ni är nu välkomna att tycka till på förslaget! Senast
den 18/2 behöver vi ha era synpunkter.
Katarina Nilsson, katarina.nilsson@borlange-energi.se
tfn 730 30
Sofia Stenberg, sofia.stenberg@borlange-energi.se
tfn 730 33

GRÄS

NYTT TRÄD

Skala (meter)

BYGATAN

Lek alternativ 1
Det här alternativet innehåller en kombiställning
för mindre barn och en för lite större barn.
Gungor finns i form av en kompisgunga
(kinagunga) och två vanliga gungor. Utöver detta
finns en liten båt, vippgunga, volträcke, karusell,
gungdjur, sandbakbord samt balansredskap.
Balansredskapet kan antingen vara i form av en
rullande stock eller en nätbro.
Bakbord i sandlådan.

En liten båt med kikare och ratt
för de minsta.

Lekställning med bl a klätter och 1,2 m hög
rutsch med lätt uppgång

Grillplats

Ett klassiskt volträcke med tre våningar
brukar locka tjejer.

Bänkbord

Stockbänk

Lekställning för mindre barn med bl a 1 m hög rutsch.

Två gungdjur i form av Dino och Hund

Gungställning med korgunga, däckgunga och babygunga.

Gungbräda med plats för fyra.

Balansredskap i form av en rullande stock........alternativt en nätbro. Vad tycker du?

En liten karusell för tre.

Lek alternativ 2
Huvudnumret i det här alternativet är en
stor båt! Den har två rutschar, bro mm som
lockar till roll-lek. Denna båt kompletteras
med en enklare klätterställning, karusell,
vippgunga, sandbakbord och gungdjur. Även
i det här alternativet finns gungor i form av
en kompisgunga (kinagunga) och två vanliga
gungor, varav en babygunga. Givetvis finns
också en sandlåda med bakbord.
Båten sedd från andra hållet.

En stor båt med två rutschar (1 resp 1,5 m), brandmansstång, bro, klätternät och utrymmen för lek under.

Gungbräda med plats för fyra.

Grillplats

Bänkbord
Gungställning med korgunga, däckgunga och babygunga.
Stockbänk

Karusell

Bakbord i sandlådan.

Två gungdjur i form av Sagohund och Häst

Klätterställning med bla brandmansstång, nättak och stege

