
NY GÅNGVÄG:
-en ny separat gångväg med gruslik-
nande asfalt anläggs mellan torget 
och 4H-gård.
-belysning och si� platser gör 
gångstråket trygg och trivsamt

TVÄRGÅENDE GÅNGSTIG:
Trampstenar i gräs på var sida av ak� vi-
tetsytan blir ”smitvägar” mellan park- och 
tomtmark.

VEGETATION:
Blommande träd och fl erstammiga buskar 
gränsar av mot bostadsgårdarna. Grupper 
av blandade vårlökar planteras i gräs på 
strategiska ställen.

HAGMARK BEVARAS

AKTIVITETSYTA:
En balansbana i form av en ”Liggande å� a”, med plats för många, komple� eras med 
armgång och lekskulpturer i mi� en för a�  bli en lekfull samlingsplats och målpunk. S� -
gar och lekytan beläggs med stötdämpande fallunderlag i form av trädfl is.

HAGMARK BEVARAS

REFUG:
Välvd yta med smågat-
sten gör korsning trygga-
re för gångare. Vägskylt
med pilar underlä� ar 
orienteringen.

prydnadsträd, låga buskar platt lagd gångyta med ledstråk, 
sitt modul och informati onsskylt

platt yta för blandad trafi k
körväg ti ll 4H-gård

STORA ENTRÉN/TORGYTA:
Vy från Marknadsgatan

STORA ENTRÉN:
-en välkomnande torgyta anläggs i s� l med  Gränbyparkens 
övriga nyrustade entreer. I konceptet ingår mönsterlagda 
betongpla� or, informa� onsskylt, en si� modul med in-
byggd belysning bakom ”Gränbyparken”, samt en iden� tet-
skapande belysning  i form av tre specialstolpar i grupp.
-upphöjd plantering med träd, perenner och stora lökväx-
ter
-si� vänliga parksoff or av olika längd och snurrbara fåtöljer
-gångbana med ledstråk
-blandad cykel- och biltrafi k i mi� en, körväg � ll 4H-gård
-marktäckande buskplantering med några träd

SKOGSPARTI GALLRAS
-lekvänlig skog
-siktlinjer 
-faunadepåer
-insektshotel
-växter med träd-
gårdskaraktär

NY PARKYTA
-grupper med blomman-
de träd och buskar
-öppen gräsyta
-vårlökar
- � llgängliga soff a vid väg

ENTRE YTA TILL HUNDRAST-
GÅRD
-nya gångs� gar 
-nya träd, buskar och vårlökar
-si� yta med � llgängliga soff or,
  böljande bänk och runda bord

Träd och buskar med  träd-
gårdskaraktär mot skogsbryn 
ramar in öppen gräsyta.
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HAGMARK BEVARAS

GRÄNBYPARKENS NORDÖSTRA ENTRÉ
plan 1:400 (A1)
Illustra� onsplan 20220827

SVENSKA NATURLEKPLATSER AB PRODUKTBLAD

PRODUKTINFORMATION

Art nr:

Kategori:

Material:

Åldersgrupp:

Installation:

Vikt:

Betong:

Installationsdjup:

Mått L/B/H:

Säkerhetsområde:

Fallhöjd:

Fallunderlag:

: 106-098

: Träfigur

: Ek

: 2 +

: 2 tim

: 80-100 kg

: 80 L

: 400 mm

: 3000/1200/300 mm

: 6000 x 4200 mm

: < 600 mm

: Gräs, Fallsand, Gummi, Bark.
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Svenska Naturlekplatser AB
Skruvgatan 2
267 71 Billesholm 

Tel: 042-740 40
E-mail: info@naturlekplatser.se 

Org nr: 556818-7313
Hemsida:www.naturlekplatser.com
Innehar F-skattsedel 

Produkten kan tillpassas individuellt efter behov och önskemål och följer gällande säkerhetsstandard SS/EN 1176

Rörliga delar skall kontrolleras varje dag så inget är löst eller skadat.
Oljebehandling bör göras en (1) gång om året för att behålla det fina resultatet.
Övriga underhåll till produkten, se våran skötselanvisning.

Garantier till behandlade produkter enligt skötselanvisning:
10 år på Robinia mot röta och svamp.
5 år på Lärk mot röta och svamp.

Garantier till obehandlade produkter:
10 år på Robinia mot röta och svamp.
2 år på Lärk mot röta.
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PARKENTRE
-entrestolpe med stående
 text ”Gränbyparken”
-vårlökar
-nya träd och buskar

gräs

GRÄNBYVÄGEN
-vägskyltar och rader 
  med storgatsten mar-
  kerar g/c-vägar.
-ny elysning längs östra 
sidan
-väg får ny beläggning

gångbana

körväg 
asfalt

g/c väg 
asfalt

snabbcykelväg 
asfalt

körväg
asfalt

INFART 4-H GÅRD

gräs

naturmark

Lekskulptur:”Salamander”.

Lekskulptur ”Orm”, balanslek i sti g. 

En ”Armgång” i mitt en erbjud-
er höjd- och klätt erupplevelse.

Lekskulptur ”Ekorre”

fl is

En ”Hammock” erbjuder en gung-
vänlig sitt plats längs gångstråket.

g/c väg 
asfalt

gräs

GRÄNBYVÄGEN
-enda körbara bilvägen för transpor-
ter och besökare � ll 4H-gården
-väg jämnas � ll och får ny beläggning
-ny belysning anläggs på vägens östra 
sida vårlökar

mönsterlagda betongplatt or

ÖPPEN GRÄSYTA:
Fri yta för vistelse och lek.
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Lekskulptur:”Kulti ngar”.
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