Motion – Skapa en spännande Torglekplats
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för barnets sociala,
motoriska och mentala utveckling. Att utomhuslek är hälsofrämjande är väldokumenterat.
Varierade miljöer tilltalar fantasin och ger olika sinnesupplevelser. Det är viktigt att det finns
offentliga lekplatser i hela kommunen eftersom barn leker i den närmaste omgivningen oavsett om
miljön är avsedd för lek eller inte. En kommunal lekplats är ett komplement till lekmiljöer på privata
tomter och bostadsgårdar.
I Enköping finns idag ett flertal roliga och utmanande lekplatser, även om de inte är så många till
antalet. Budgeten för dessa har ju varit ganska stram de senaste åren, så resultatet får väl ändå
godkänt.
Men det har under hela 2000-talet diskuterats i alla möjliga sammanhang om stadens torg och dess
betydelse för innevånarna. Handeln har ofta synpunkter på tillgängligheten och utbudet. Många
innevånare har synpunkter på husen som kringgärdar torget och deras resp. funktion och utseende.
Många upplever torget som dött o trist i vardagen, dvs då det inte är marknad eller nåt torgmöte.
Detta vill vi nu radikalt förändra med ett förslag om att bygga en spännande och annorlunda
lekplats på torget. Något som sticker ut och drar till sig barn och deras familjer till torget för lek och
kanske handel. Att skapa en attraktion som inte kostar deltagaren eller utnyttjaren pengar har ju
visat sig attraktivt och önskvärt för torgbesökare i vår stad. Vi är helt övertygade om att denna
lekplats kommer att stimulera handeln vid torget och på gatorna därikring. Centrumhandeln att ha
stor fördel av att barnfamiljer kommer in till och stannar upp vid torget för lek. Om lekplatsen blir
attraktiv för barns lek, kommer barnen säkert att efterfråga den och på så vis dra med sig
föräldrarna in till stan eller ner till torget.
Den lekplats vi föreslår kommer att skilja sig i sin karaktär från de nuvarande, runtom i staden.
Därför kommer den också att bli attraktiv för besökande barn.
Vi föreslår att lekplatsen etableras på torgets västra sida, mot den befintliga parkeringen. Den totala
omkretsen på lekplatsen uppfattar vi till ca 12 x 12 kvm. Lekplatsen består av 4 – 5 små hus i trä
med öppna dörrlösningar, inga glas i fönster, endast fast utrustning, husen är fast förankrade i
underlaget, samt en mindre labyrint byggd som ett plank. Husen ska vara ca 1,5 – 2 kvm stora och
utformade för olika funktioner såsom affär, stall, cykelverkstad, café, fiskebåt etc. En gammal
veteranbil av mindre modell, byggs om för fast placering på lekplatsen.
Inga gungor, rutchkanor eller dylika lekredskap. Motorisk lek finns det andra lekplatser för. Barnen
ska själva utforma och skapa sin lek. Inga lösa lekredskap finns, eftersom daglig tillsyn saknas.
Maria Björkström, småbarnsförälder från Fanna, har också medverkat till förslaget.
Vi yrkar att Kommunfullmäktige i Enköping beslutar:
Att - utreda de ekonomiska och övriga förutsättningar för en Torglekplats med ovan beskrivning
(samt bilder i bilaga), som förslag och idéplattform.
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