Den seværdige legeplads

Temalegepladser i Malmø
– en prisværdig kommunal satsning
Af Benny Schytte

I

1996 vedtog Malmø Kommune et
’program for leg og legepladser’.
Man ønskede at få en samlet vurdering af de eksisterende, offentlige legepladser samt at formulere nye mål for
byens legepladser. En undersøgelse af
Malmøs ca. 200 legepladser viste, at de
var i meget dårlig stand og håbløst
umoderne. Mange af dem blev ikke
anvendt på grund af den dårlige kvalitet, og fordi der i mange af de boligområder, hvor legepladserne lå, ikke
boede ret mange børn mere.
Med dette som udgangspunkt vedtog Malmø Kommune en omfattende
fornyelse og vedtog også at indrette en
række nye temalegepladser. Desuden
blev en række mindre legepladser nedlagt.
I dag er op mod 100 af Malmøs forskellige offentlige legepladser blevet
fornyet og istandsat og ca. 20 mindre
legepladser nedlagt. Derudover er 17
temalegepladser blevet etableret og
flere er på vej.
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En legepladspolitik
Som en del af den nye satsning på
byens offentlige legepladser har
Malmø formuleret en ’policy’ for,
hvordan legepladserne skal udformes
for at fremme børns leg og kunne fungere som sociale mødepladser i byens
parker.
I denne ’policy’ defineres en god
legeplads som ‘en plads, der er tydeligt udformet til leg og indbyder til oplevelser. Legeredskaber er vigtige, men
er ikke tilstrækkelige til at give børn
gode legemiljøer. Legeredskaber skal
ses som et supplement til et i øvrigt
godt og sammensat legemiljø, gerne
med naturkarakter og med mulighed
for naturoplevelser’.
(Lekplatsprogram för Malmø, 2006)
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Artiklens forfatter i samtale med Caroline Larsson, Gatukontoret i Malmø.

Temalegepladser
er flagskibet
I Malmøs legepladsprogram skelner
man mellem forskellige typer eller
kategorier af offentlige legepladser
set i forhold til afstand, alder og indhold.

Man taler om nærlegepladser, områdelegepladser og bydelslegepladser samt temalegepladser. I denne omtale af Malmø legepladser har vi valgt
at fokusere på temalegepladserne.
Denne kategori udgør flagskibet
blandt Malmø legepladser. De skal
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Indholdsmæssigt skal legepladsen
være specialindrettet med unikke legematerialer, legeskulpturer mv., som
forstærker temaet. Men den bør desuden indeholde muligheder for sandleg, gynger og legeredskaber tilpasset
de mindre børn.

De første temalegepladser var indrettet til børn i skolealderen, men det
har vist sig, at mange børnehaver og
familier bruer temalegepladserne som
udflugtsmål. Temalegepladserne henvender sig derfor nu til børn i alderen
1–12 år.
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▲

fungere som vigtige mødepladser i bydelen og som udflugtsmål for hele
Malmø. Hver legeplads skal være unik
med et specielt tema og indhold. Målsætningen er, at disse legepladser skal
vække børns nysgerrighed og stimulere deres fantasi.
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Oversigtskort over Malmøs legepladser

▲

Indtil dato er der etableret i alt
17 temalegepladser, og nr. 18 med tema ’bevægelse’ er under etablering.
Ideen med at udvikle en legeplads
med udgangspunkt i et tema, og hvor
forskellige designere og landskabsarkitekter har fået opgaven, gør at temalegepladserne er blevet meget for-
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skellige i indhold og aktivitetsmuligher.
På oversigtskortet over Malmøs
legepladser fremgår det, hvilke temaer
som danner grundlag for temalegepladserne.
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