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För- och efternamn 
Karolina Nordell 
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Postadress 

 
 
Telefonnummer 

 
 
E-postadress 

 
 
Förslag 
Lekplats på min innergård 
 
Motivering 
Hej! Jag skulle önska att ni använder min innergård till att bygga en ordentlig lekplats med variation i då det finns 
perfekt plats för det, det ränner jämt runt barn som springer runt här nere hela dagarna men det finns inget för dom 
att göra annat än att springa runt och det är ju inte så kul för dom. Det bor många barn runt den här innergården och 
dom är ofta ute hela dagarna nu när det är varmt och verkar så sysslolösa vilket leder till en massa skrik och gråt av 
vad jag antar är överskottsenergi och tristess som jag är övertygad om skulle mildras om en varierad lekplats för barn 
från låg ålder till typ 12-13 skulle kunna stimuleras av och därmed byta ut oljudet av skrik till åtminstone glädjerop 
och skratt. 
Det hade varit trevligare för oss alla. Jag har personligen inte barn men har absolut inget emot att dom leker på vår 
innergård, tycker platsen är perfekt och har märkt att det inte finns en stor lekplats centralt i Enköping så varför inte 
göra en på vår innergård, barnen är ju vår framtid sägs det så det hade varit kul att se en sån satsning som inte bara är 
för småbarn. 
Enda problemet är väl att barnen inte övervakas av sina föräldrar, åtminstone inte ute med dom och det gäller hela 
dagar, så några höga klätterställningar kanske inte hade fungerat då det skulle bli farligt. 
Men det finns ju så mkt annat kul man hade kunnat gjort åt dom. 
En tanke bara efter en dag full av skrikande utanför mig, återigen, och en observation hur uttråkade dom verkar vara. 
Alternativt att ni gör det någon annanstans centralt för barnen så att dom kan få ta ut sin energi någonstans även om 
föräldrar inte har råd med aktiviteter som kostar. 
En tanke bara. 
Mvh Karolina Nordell 
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