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Inledning
Denna handlingsplan är en bilaga till Eskilstuna kommuns lekplatsplan antagen 2023 som beskriver större åtgärder 
bland Eskilstunas allmänna lekplatser under åren 2023–2030. Budgeten förändras årligen och denna handlingsplan 
ska ses som en prioriteringshjälp till en preliminär investeringsplan för allmänna lekplatser.

Alla befintliga allmänna lekplatser presenteras på eskilstuna.se/lekplatser

Planerade investeringar och avvecklingar 2023–2030 

Planerade investeringar Planerade avvecklingar

Belysning på befintliga lekplatser  
0,5 mkr/år 2023–2030.

Tumbo lekplats – äldre lekplats som byggts 
när ”Park- och kyrkogårdsförvaltningen” fanns. 
Marken ägs av Tumbo församling. Kommunen 
kan inte sköta lekplatser på annans mark. 
Församlingen övertar driften vid årsskiftet 
2022/2023.

Ringvägen Hällby – avveckling eller övertagande 
genom gemensamhetsanläggning. Kvartersmark 
enligt ny detaljplan.

Lekplats Enebrovägen

Parkvägen Borsökna slås ihop till en lite större 
lekplats på Hultvägen i närheten.

Stenby stadsdelslekplats  
samt gång- och cykelväg 5 mkr

Lekplatsen Titanvägen Stenby avvecklas när 
stadsdelslekplatsen i Stenby är färdigställd.

Lekplatsen Muninparken, Östermalm

Hagnestahill områdeslekplats 1,5 mkr
Äldre lekplats Hagnestahill avvecklas när 
områdeslekplatsen i Hagnestahill är färdigställd.

Lekplatsen Frökenparken i Röksta

Lekplatsen Mellanvägen i Skogstorp

Vilsta utflyktslekplats 4 mkr
Gungbåten i Åparken, lekplatsen i Hovängsparken 
och Surbrunnsparkens i Vilsta avvecklas när 
utflyktslekplatsen i Vilsta är färdigställd

Lekplatsen Gultbrunnsparken eller  
Stenmovägen i Slagsta

Lekplatsen Majvägen Ekeby

Eskilsparken stadsdelslekplats 4 mkr
Stora Billjerparken avvecklas när 
stadsdelslekplatsen i Eskilsparken är färdigställd.

En lekplats i Mesta avvecklas

Hällby stadsdelslekplats 3,5 mkr
Lekplatsen på Anneviksvägen (står på 
kvartersmark) avvecklas senast när den nya 
stadsdelslekplatsen i Hällby är färdigställd.

Lundby stadsdelslekplats 3,5 mkr
Äldre lekplatsen Lundbyparken avvecklas i 
samband med att den nya byggs.

Skogsängen stadsdelslekplats 3,5 mkr
Äldre lekplatsen Skogsängen avvecklas i samband 
med att den nya byggs.

Förslag: 300 tkr till arkeologisk förundersökning 
för eventuell utflyktslekplats på Djurgården

https://www.eskilstuna.se/kultur-och-fritid/lekplatser-parker-och-torg/lekplatser?configFilter=&otherConfigFilter=&page=1&query=&topFilter=image
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Planerade investeringar (forts) Planerade avvecklingar (forts)

Förslag: Borsökna ny stadsdelslekplats 4 mkr

Förslag: Djurgården ny utflyktslekplats 4 mkr

Förslag: Test att skapa lekotop  
områdeslekplats i naturbacke 1 mkr

Förslag: Stadsparken östra  
ny områdeslekplats 3 mkr

Förslag: Sals hage Skiftinge  
ny områdeslekplats 3 mkr

Äldre lekplatsen Sals hage avvecklas i samband 
med att den nya byggs.

Förslag: Jyväskuläparken  
ny områdeslekplats 3 mkr

Äldre lekplatsen Jyväskuläparken avvecklas i 
samband med att den nya byggs.

Förslag: Slottsbacken ny områdeslekplats 4 mkr
Ungergatan och Kloster kyrkopark avvecklas  
när lekplatsen i Slottsbacken är färdigställd.

Förslag: Röksta ny stadsdelslekplats 4 mkr Ymerparken

Övrigt:

• I utvecklingsområden som tex Kvicksund, Sundbyholm och Odlaren bevakas lekplatsfrågan i utvecklingsplan, 
planprogram och kommande detaljplaner.

• Lekplatsen Klarbärsvägen Skiftinge ligger på kvartersmark och kommer att avvecklas senast när marken säljs.

• Lekplatsen Storken, Lasarettsområdet ligger på kvartersmark och kommer att avvecklas senast när marken säljs.

• Lekplatsen Floretten, Nyfors ligger på kvartersmark och kommer att avvecklas om marken säljs.

Kostnadsbedömning utvecklingsplan
Nya lekplatser eller totalrenovering av lekplatser (2021):

• Områdeslekplats: cirka 1,5–3 mkr

• Stadsdelslekplats: cirka 3–5,5 mkr

• Utflyktslekplats: cirka 4–10 mkr

• Utveckla en stadsdelslekplats till utflyktslekplats: cirka 1–1,5 mkr

Kostnaden kan variera beroende på hur mycket av omgivningen som måste tas med i projektet eller om det behövs 
förbättrad infrastruktur i form av tex belysning, gång- och cykelbanor, grillplatser, väderskydd samt om möblerna ska 
följa resterande parkens stil och är av dyrare karaktär.

Avslutning
Det finns alltid mer att utveckla när det kommer till lekplatser och det ska inte glömmas bort att redan innan 
lekplatsplanen och handlingsplanen togs fram så har Eskilstuna kommun jobbat medvetet för att förbättrat utbudet 
av lekplatser, till exempel Tornlekplatsen (utflyktslekplats) i Stadsparken, stadsdelslekplatsen i Slagstaparken, 
Månlekplatsen och Rymdlekplatsen (områdes- och stadsdelslekplats) i Årby samt Långbergsparken i Skiftinge.

Även lekplatser som inte finns med i listan för kommande investeringar kan komma att utvecklas i mindre skala inom 
driftbudgeten. Till exempel kan dessa kompletteras med mer grönska, lekredskap, belysning eller sittplatser efter 
behov.

Bilagor
Bilaga 1 lekplatstyp 2030 - visar hur lekplatserna i Eskilstuna utvecklats till 2030 om de föreslagna investeringarna och 
avvecklingarna sker.



Lekplatstyp Eskilstuna - 2030

Tumbo

Kvicksund Sundbyholm

Alberga Kjula

Bälgviken Ärla

Utflyktslekplats

Områdeslekplats
Stadsdelslekplats
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