Lek för alla på Duvnäs lekplats
Den nya lekplatsen är en tillgänglighetsanpassad med temat ”cirkus”. Varje barn är unikt och utifrån sin förmåga får de här vara cirkusartister på sitt sätt.
Platsen vill vara en arena för alla barn, där de kan mötas och lära av varandra. Lekutrustningen är vald för att fungera för många olika barn, samtidigt
som den ska erbjuda utmaningar. Alla kan kanske ej leka med allt, men det finns något för alla!
Den centrala delen av lekplatsen utgörs av en manege täckt av gummiasfalt, där sargen är utformad som en låg mur i betong med tre öppningar. Manegen
skapar en väl avgränsad lekyta och från öppningarna går ledstråk fria från lekredskapens fallutrymmen, där färg (vit) och taktila upphöjningar i
gummiasfalten leder den synsvaga in och ut i manegen. I fälten mellan ledstråken har lekredskapen placerats. De olika delarna har varsin färg vilken hjälper
besökaren att orientera sig. Uppe på muren finns skåror som man kan rulla kulor, bollar eller hälla vatten i- de är i passande höjd för att även den
rullstolsburna ska kunna vara med i leken.
Gunga- I den blå delen finns en gungställning med olika gungor. Kompisgungan har valts eftersom den erbjuder många gungmöjligheter för alla tillsammans.
På gungan har det monterats en ljudeffekt som aktiveras när någon gungar- något som är en extra dimension för alla barn. För de små barnen finns s.k.
babygungor med plats för vuxen att gunga med, men även två vanliga gungor finns för barn utan större funktionshinder. Gungdjur med ryggstöd har valts
för att även små barn som har svårt att sitta upp själva ska kunna gunga. Fjädergungleken Moses är för två barn.
Snurra- I den röda delen finns en cykelkarusell som kan användas av både seende som synsvaga. För den som inte har kraft att själv trampa finns ett säte
utan pedaler. I snurrkopparna halvligger man också bra och de är roliga för alla åldrar.
Klättra- I den gula delen finns en stor lekpyramiden som är en rolig utmaning för alla barn. Den höga höjden gör att de små barnen har svårt att ta sig upp,
vilket är avsikten. Volträcket ger en utmaning för lite äldre barn men går även utmärkt att hänga sig i för den som armstyrka men inte benstyrka.
Kamelrutschen är rolig för de mindre barnen och de som klarar att krypa upp och rutscha ned
Studsa- Den stora studsmattan är verkligen rolig för den som gillar utmaningar och drömmer om att bli cirkusartist. Studsmattan går att köra ut rullstolen
på.
Rollek- En specialanpassad sandlåda i form av en trollkarlshatt har utformats. Den är högre i ena änden för att en rullstol ska gå in under ”brättet på hatten”
och fungerar då som ett sandbord. Den som behöver stöd för att sitta kan sitta i sanden med den högre sargen som ryggstöd. Runt hatten har tre vita
kaniner ”rymt”. Kiosken för biljetter, sockervadd och tombola har utformats utan golv med två öppningar för att en rullstolsburen ska ta sig in och ut, utan
att behöva vända. Disken har passande höjd för en som sitter i rullstol.

”Racing”- Rullstolsslingan fungerar för alla glada barn. Det går bra att cykla, åka skateboard eller rullstol i den. Eller springa. För att rullstolen ska hålla sig på
banan har en kant av storgatssten som sticker upp 5cm. Kanten är även en bra hjälp för den synsvage att följa med käpp eller fot. Slingan erbjuder
utmaningar: slalom, gupp, lutande plan och tunnel.
Grillplats och Regnskydd- Grillen har en bra höjd för den rullstolsburna och den överhängande kanten gör det lättare att komma intill. Picnicbord med plats
för rullstol finns. En paviljong att sitta i skydd för regn eller sol finns på platsen. Den utförs utan golv för att tillgängliggöra för rullstol.
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