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Projektbeskrivning,
Upprustning och nya anläggningar på Idala lek‐ och samlingsplats
Bakgrund:
Idalaområdet är ett idylliskt skogsområde beläget ca tre km från Veberöds centrum. Ursprungligen var
detta ett fritidhusområde men numera är i stort sett alla helårsboenden. Spåren av fritidhustiden märks
ännu i området. Bland annat så svarar inte kommunen för underhåll av vägar, stigar och belysning här.
Detta sköts istället av en vägsamfällighet för området. Kommunen svarar inte heller för någon park‐ eller
lekplats i området. Vid sidan av vägsamfälligheten finns även Idala Villaägare ekonomisk förening som
har som syfte att tillvarata de boendes intressen i de frågor som rör området vid sidan av vägar och
belysning. Föreningen verkar speciellt för att värna god grannsämja och om att bevara den fina miljön i
området.
Av Veberöds innevånare bor ca 20 procent (ca 265 fastigheter) inom Idalaområdet och en stor del av
dessa hushåll är barnfamiljer. Idala Villaägareförening har 240 hushåll som medlemmar (april 2011).
Det som saknas i området är en lek‐ och samlingsplats. Den närmsta kommunala lekplatsen ligger ca två
kilometer bort och är anpassad för barn från fem år och uppåt. Det har länge funnits ett uttalat
önskemål bland barn och föräldrar boende på Idalaområdet om en flexibel och rolig plats för lek och
gemensamma aktiviteter, väl integrerad i den fina skogsmiljön. Villaägarföreningen disponerar sedan
länge en plats inom området, men på grund av begränsad ekonomi kombinerat med skadegörelse har
inte föreningen förmått att ta tillvara de möjligheter som platsen ger. Efter åratal av diskussioner om att
göra något med platsen åtog sig en grupp engagerade medlemmar att driva frågan vidare under våren
2011. För att sondera intresset bland de boende diskuterades frågan dels under årsmötet 2011 och
därutöver bjöds de boende in till ”öppet hus och ideträff” på platsen i juni. Vid detta tillfälle besökte ca
75 personer platsen. Mötet resulterade i en lång önskelista med uppslag om hur de kunde hjälpa till i
arbetet. Mot denna bakgrund och förarbeten kan vi nu formulera ett projekt om att återetablera Idala
lek och samlingsplats.
Syfte och målgrupp:
I många år användes platsen till det årligt återkommande midsommarfirandet och för barns lek men för
tillfället är platsen mest en gräsmatta mitt i skogen som sällan används. Efter genomförda förändringar
kommer platsen åter att kunna bli en levande oas till glädje för Veberöds invånare.
Huvudmålgruppen är barnfamiljer med barn mellan ett och femton år boende i och omkring
Idalaområdet. Till dessa kan vi lägga Idalas Förskolas och Idala skolas olika barngrupper (omfattar ca 250
barn) som ofta är i skogsområdet. Speciellt märks Idala Förskolas ”Ur och Skur” avdelningar som
bedriver Knytte och Mulle verksamhet ‐ dessa är i denna del skogen flera gånger i veckan under hela
året.
Det är inte bara de boende inom Idalaområdet som kommer att nyttja platsen. Idalaskogen är ett
uppskattat skogområde för hela Veberöds befolkning. En annan stor målgrupp är alla de som besöker
skogen för att traska på dess fina promenadstråk.
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Uppgifter om satsningen:
Anlägga en lek‐ och samlingsplats på ett redan etablerat grönområde om ca 1 800 kvm, beläget på
gångavstånd för de boende inom området samt för stora delar av Veberöds invånare.
Idag finns en gungställning samt två, av skadegörelse illa åtgångna fotbollsmål på platsen.
Villaägareföreningen har påbörjat arbetet med att röja upp och snygga till området samt med fantasi
och kreativitet börjat anlägga små ”stationer” såsom inte‐röra‐vid‐marken‐bana och en hoppa‐hage‐
plats. En hel del kan göras med inga eller mycket små medel men en del stationer kräver inköp.
På vintern är platsen mycket populär för pulkaåkning i backen. Även när det är dåligt med snö är backen
åkbar tack vare att den lutar mot norr. Att montera belysning i backen på platsen ökar tillgängligheten
till platsen under den mörka årstiden och ger en säker pulkabacke som kan utnyttjas av barnen så länge
snön ligger.
Runt området vill vi förlägga en montainbikebana, det kommer locka hit de lite äldre barnen.
En grill‐ och fikaplats ger mervärde till lek‐ och samlingsplatsen och öppnar upp för fler än bara för
barnfamiljer.
De åtgärder som gjorts och som avses göras framöver bygger på önskemål från en idéträff där områdets
barn och deras föräldrar fick komma med önskemål och idéer om vad man kunde göra med platsen. Det
fanns många goda förslag och föreningen har bestämt sig för att driva många av dem vidare i ett
koncept som kan passa en bred målgrupp (barnens skisser bifogas samt en förslagsskiss över önskade
förändringar). Projektet bärs av ideella krafter, men till detta finns behov av investeringar där
föreningens ekonomi inte räcker till.
Kostnadskalkyl (inkl moms)
Godkänd klätterställning med rutschkana
Anläggande av en mountainbike‐bana
Anläggande av grillplats inkl bord och
bänkar
Anläggande av belysning i pulkabacke
Uppförande av ett bollplank samt
klättervägg
Underlagsmateriel vid klätterställning
samt klättervägg
Renovering av befintliga fotbollsmål
Totalt

Total kostnad
40 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
5 000 k
5 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
80 000

Villaföreningen söker 40 000 ur Lunds kommuns miljöanslag motsvarande 50% av vad projektet
budgeterats till, resterande svarar föreningen själva för.
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Tidsplan
Byggstart 2012‐05‐01
Avslutas senast: 2012‐07‐01
Notera: Tidsplanen är tätt knuten till att säkra finansiering. Om finansiering finns tidigare kan även
genomförandet tidigareläggas.
Bilagor
#1
#2
#3
#4
#5

Arbetsskiss över Idala lekplats
Barns skisser från Idedagen
Ekonomisk rapport
Protokoll Årsmöte 2011
Stadgar Idala Villaförening
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