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Bakgrund och sammanhang 
Robertsfors kommun är en mindre kommun på cirka 6800 invånare på Västerbottens östkust. Längst 
med denna östkust finns Sikeå/Legdeå med Sikeåhamn som har en historia äldre än kommunens 
centralort Robertsfors, med sina anor som timmerhamn och varv. Sikeåhamn ligger mitt mellan 
Skellefteå och Umeå kommun samt cirka 2 mil från Robertsfors samhälle.  

Trots att Sikeåhamn inte är så stort så kännetecknas småorten ändå med att ha väldigt 
föreningsaktiva invånare, som också arbetar ihärdigt med att göra småorten ännu bättre. Denna 
ansökan är ett bevis på detta då initiativet för Hamnparken kom från småortens egna boenden och 
småbarnsföräldrar! 

Det är så att de boende i Sikeå/Legdeå under en längre tid har sett ett behov av en lekplats i byn då 
detta är något som aldrig har funnits här tidigare. Småorten är en levande by med ständigt ökande 
antal barnfamiljer (47 barn bara i byn 2016-06-08). Då småorten dessutom har en camping samt en 
väldigt känd secondhandbutik som drar tusentals besökare varje sommar så finns det ofta ett större 
antal barn i området framförallt under sommarperioden. Trots detta är den cirka 2 mil till närmsta 
lekplats där barnfamiljer på ett säkert sätt kan aktivera sig tillsammans med sina barn.  

På grund av denna brist av säkra och lämpliga lekplatser för barn tillsammans med det allt ökande 
behovet av sådant så har Legdeå-Sikeå Intresseförening valt att upprätta denna ansökan i hopp om 
att få bygga något nyskapande här i småorten. 

Legdeå-Sikeå Intresseförening är en ideell förening som har verkat för att främja småortens intressen 
ur ett medborgarperspektiv. Detta har föreningen gjort genom att arbeta aktivt med den lokala 
campingen, engagera invånare i olika projekt, förbättra allmänna platser och så vidare. Föreningen 
arbetar aktivt med att realisera invånarnas tankar och idéer.  

Då den tidigare projektansökan inte togs vidare på grund av brister i inkluderingen av målgruppen 
har vi som sökande organisation valt att både djupare förklara vår tidigare inkludering men även 
utveckla den framtida inkluderingen av målgruppen. Ansökan kommer därmed i stora drag påminna 
om den tidigare ansökningen, men vi vill understryka att förbättringar har gjorts. 

Projektet - beskrivning 
Som ovan nämnt finns det ett nuvarande och växande behov av en lekplats för barnfamiljer att vara 
tillsammans med sina barn. Genom att konstruera en trygg plats där barnfamiljer i småorten så tror 
vi även att detta kommer leda till att småortens attraktion kommer att öka. Detta i sin tur kommer 
leda till att allt fler barnfamiljer känner att Sikeå/Legdeå är den rätta platsen för dem.  

Planen är att placera lekplatsen i anslutning med de andra välbesökta platserna i småorten samt på 
ett lagom avstånd från trafikerade vägar. Vi har även tänkt försöka integrera lekplatsen med de 
befintliga aktiviteterna som är möjliga i området då vi tror att det finns ett mervärde att vinna genom 
att ha olika typer av grupper inom samma samlingspunkt. Denna plats ligger inom den mark som vår 
organisation äger och förvaltar, varpå det inte ska finnas några svårigheter att driva verksamheten i 
minst 10 år.  



För närvarande finns det enbart en boulebana på det tilltänkta området, men vi har även ambitionen 
att bygga en volleybollbana just bredvid lekplatsen för att på så vis även fånga in målgrupper som 
kan bidra till att hålla området levande. Banan kommer även erbjuda aktivitetsmöjligheter för de 
äldre barnen som ej känner att den övriga lekparken har något för just dem, vilket är väldigt lämpligt 
för barnfamiljer med barn i olika åldrar. Själva lekplatsen som ska byggas kommer innehålla ett flertal 
olika inventarier, vilka kommer beskrivas nedanför. Fallskydd i form av mjuk bark kommer även att 
finnas under de inventarier som barn kan ramla ifrån för att se till att de kan leka säkert.  
 
Vid sidan av flera av inventarier planerar vi på att upprätta en grillring, vilken kommer bli den 
naturliga mittpunkten i parken samt den plats som alla kan sätta sig ner för att umgås. Denna 
mittpunkt kommer även ha ett behov av att tillgodose besökare med lämpliga viloplatser samtidigt 
som det finns något för de minsta barnen runtomkring. Detta innebär exempelvis att vindskydd, 
bänkar, en mindre sandlåda och två enkla kojor blir aktuella. 

Slutligen planerar vi även på att anlägga en stig med stenmjöl för att se till att området blir 
tillgänglighetsanpassat för individer med hjulburna hjälpmedel.  

Här under kan den planerade utformningen av parken ses. 

 

Terrängrutschkana 
I närheten grillringen så planerar vi att bygga en jordkulle 
med hjälp av den jord som grävs upp vid anläggningen av 
parken samt placera en terrängrutschkana ovanpå denna. 
Rutschkanor är en klassisk och igenkänd lekplatsinventarie 
som barn känner igen och känner sig trygga med, varpå det 
blev ett självklart val att inkludera denna i Hamnparken. 

 

 



Kombinationsgunga i Robinia 
En typ av lekparksinventarie som har blivit allt 
mer populär de senaste åren är 
kompisgungan. Denna tillåter flera barn att 
samtidigt leka med gungan på ett väldigt 
säkert sätt. Detta kommer vara en av 
gungorna som kommer sitta på 
kombinationsgungan som vi planerar på att 
placera nära promenadvägen och på en 
mängd fallskydd för att göra det än säkrare 
för de barn som kommer leka med gungan. 
Utöver kompisgungan kommer det även 
finnas klassiska gungor på ställningen vilka kan bytas ut med en babysits som är avtagbar.  
Runt denna kommer det finnas inspringningsskydd. 

 

Klätterställning 
Bredvid gungorna har vi även planerat att bygga en 
klätterställning (så kallad klättersexkant) för att möjliggöra för 
barn att fritt leka på ett tryggt sätt. Denna kommer innehålla 
ett flertal olika klättermöjligheter för barnen och enbart 
begränsas av deras fantasi. Självfallet kommer även denna 
klätterställning placeras ovanpå fallskyddet. Runt denna så 
kommer det finnas en kubbsarg på cirka 30m.  

 

Gungdjur 
Mitt emellan den tilltänkta terrängrutschkanan och grillringen så kommer vi att placera ett gungdjur 
för de yngre barnen att leka med. Det kommer även finnas en ”dubbel fjäderlek”, vilket är som ett 
gungdjur fast för två barn. 

  

Viloplats 
Som tidigare nämnt vill vi bygga en grillring i betong där individer av alla åldrar kan sätta sig ner, ta 
det lugnt och umgås. Runt denna kommer vi att placera 4 bänkar samt så ska vi bygga en mindre 
sandlåda där de minsta barnen kan leka samtidigt som föräldrarna kan se vad dem gör på nära håll. 
För att även den minsta ska ha omväxlande aktiviteter i närheten av sina föräldrar så kommer vi 



bygga två stycken mindre kojor i pil i närheten av viloplatsen. Slutligen, för att underlätta möjligheten 
för grillning och att individer kan sitta en längre stund, kommer vi även sätta upp en länga med 
vindskydd/spalje för att motverka kalla/problematiska vindar. 

Mål 
Det slutgiltiga målet är att Hamnparken ska stå färdig hösten 2017 och vara en plats där alla känner 
sig välkomna att vara. Detta ska uppnås via följande delmål: 
- Ansökan av projektmedel för uppförandet av lekplatsen. 
- Beredning av mark. Borttagning av träd, utgrävning av mark för att förbereda fallskydd 
- Inköp av lekmaterial och nödvändiga skydds- och säkerhetsanordningar.  
- Uppförande av lekmaterial och nödvändiga skydds- och säkerhetsanordningar. 
- Övrigt färdigställande av lekplats; bänkar, grillplats, planteringar osv. 
- Besiktning av lekplats. 

Målgrupper 
Prioriterad målgrupp är barn i åldrarna 0-12 år och lekfulla vuxna. 

Då vi även planerar att integrera denna lekplats med befintliga aktiviteter samt att bygga en ny 
volleybollbana på området så kommer äldre individer också bli en sekundär målgrupp.  

Metod 
Genom regelbundna träffar i planeringsgrupp sker fördelning av uppdrag för att ovanstående mål ska 
uppnås. 
- Kontinuerlig dialog med barn och barninriktade aktörer i orten 
- Offerter begärs av grävare för markberedning 
- Lekställningar som är CE-märkta och godkända skydds- och säkerhetsanordningar till dessa 
undersöks och beställs 
- Färdigställande av lekplatsen kan göras med förstärkning av ideella krafter från boende i byarna 
Sikeå/Legdeå 

Tidsramar 
- Ansökan av projektmedel för uppförandet av lekplatsen under vintern 2017. 
- Beredning av mark. Borttagning av träd, utgrävning av mark för att förbereda fallskydd under 
sommaren 2017. 
- Inköp av lekmaterial och nödvändiga skydds- och säkerhetsanordningar under sommaren 2017. 
- Uppförande av lekmaterial och nödvändiga skydds- och säkerhetsanordningar under hösten 2017. 
- Övrigt färdigställande av lekplats; bänkar, grillplats, planteringar osv under sommaren respektive 
hösten 2017. 
- Besiktning av lekplats under senhösten 2017. 
- Utifall förseningar kring själva entreprenaden/anläggning förekommer så ska allt vara klart senast 
vintern 2018. 



Ekonomi och finansiering 
Projektet förväntas att finansieras av tre olika parter. Parterna är: 
- GAfonden 
- Legdeå-Sikeå Intresseförening 
- Robertsfors kommun 

Det som kommer behöva finansieras är:  
- Lekmaterial 
- Fallskydd 
- Markberedning 
- Stenmjölsyta  
- Viloplatsens innehåll 

Lekmaterial, fallskydd och markberedningsarbetet för dessa har vi redan fått offerter på (se bifogade 
filer). Kostnaden för stenmjölstigen har vi däremot ej fått offerter på utan vi har tagit del av de 
beräkningar som Robertsfors kommun har använt sig av under andra projekt som de har varit 
delaktiga inom. Kostnaderna kring viloplatsen har baserats på tidigare prisförslag från kommunens 
projekt samt kostnadsförslag hittade på webben. Montering av en stor del av lekplatsinventarierna 
kommer att genomföras med hjälp av ideell arbetskraft, istället för att köpa in denna arbetskraft. 

Kostnaderna och de planerade finansieringarna kan ses i den bifogade kostnadskalkylen. 

Delaktighet 
Då detta projekt har aktualiserats och drivits av barnfamiljer här i småorten så kommer de även 
fortsättningsvis vara med i den grupp som kommer driva projektet framåt. Hamnparken kommer att 
ha ett starkt fokus på att vara en säker och rolig plats att vara på för barn och deras föräldrar, varpå 
det blir viktigt att kontinuerligt höra med dem under projektets gång om vad de tycker. Då dessa 
individer redan kommer finnas med i den ledande projektgruppen så kommer detta behov uppfyllas 
av sig själv. 

Arbetet tillsammans med den aktuella målgruppen för området inleddes av de tidigare nämnda 
småbarnsfamiljerna genom samverkan med ortens pedagogiska verksamhet ”Drömvallen” (vilken är 
ensam pedagogisk verksamhet i Sikeåområdet). En representant från den sökande organisationen 
besökte Drömvallen den 16:e mars 2016 under den tidigare projektansökningsskrivningen för att få 
intryck, tankar och idéer från barnen. Upplägget såg så ut att vår representant (Marika Andersson) 
tog med sig kataloger med lekutrustning och bad barnen på Drömvallen att välja ut 10 olika saker 
som de skulle vilja ha i en ny lekpark. De valda lekställningarna klipptes ut och placerades ut på ett 
papper. Detta papper blev därefter vårt arbetsmaterial när vi tillsammans med barnfamiljgruppen 
planerade för vad som skulle rymmas på den aktuella ytan. 

Efter ett koncept hade tagits fram tog vår representant med sig konceptet till Drömvallen igen för att 
barnen igen skulle få tycka till. Under detta besök tyckte barnen att vissa saker skulle redigeras, 
exempelvis att sandlådan skulle vara större än vad barnfamiljgruppen hade planerat. Baserat på 
barnens kommentarer gjordes ett antal redigeringar och vi gick vidare med att upprätta denna 
Arvsfondsansökan. För att bevisa att detta har ägt rum skickar vi även med en undertecknad 
samverkansbekräftelse (Se bifogat) 



Det ovan nämnda beskriver framförallt hur delaktigheten har sett ut under 2016 inför 
projektskrivningen, men efter respons från Arvsfonden har vi även valt att ta fram en mer formell 
samverkansform för framtiden. I detta projekt kommer Drömvallen finnas med som samverkanspart 
för att kontinuerligt dela med sig av deras erfarenheter om barnen, tycka till samt vara med och 
besluta i eventuella projektviktiga frågor. Detta är en förändring i jämförelse med den tidigare 
ansökningen och vi tror att detta kommer innebära att ortens barn får vara än mer delaktiga i 
projektprocessen. Ni kan finna en underskiven samverkansöverenskommelse bifogat i denna 
ansökan. 
 
 

Trygghetsperspektiv  
Gruppen som har drivit denna idé har även varit tydliga med betydelsen av att ha ett 
trygghetsperspektiv i framtagandet av en lämplig lekplats. Lekplatsen kommer att anläggas inom det 
område som tenderar att vara mest befolkat, men som samtidigt är på ett tryggt avstånd från någon 
trafikerad väg. Detta var ett medvetet val för att säkerställa att det alltid ska finnas människor i 
cirkulation men att det samtidigt inte ska finnas någon risk att barnen springer ut på en trafikerad 
väg.  

Som tidigare beskrivet kring de olika delarna av lekparken så har fallskydd placerats ut för att 
säkerställa att barnen ska kunna leka på ett säkert vis. Vidare kommer inspringningsskydd sättas upp 
i anslutning till de olika gungställningarna. I arbetsgruppen för detta projekt finns det även en 
professionell trädgårdsmästare som har arbetat med att utforma lekplatsen så att det finns en god 
insyn in i parken, vilket också bidrar till en ökad trygghet. Innan lekplatsen öppnas ska även en 
besiktning ha gjorts för att säkerställa att samtliga säkerhetskrav har hållits. 

Samarbetsparter 
Utöver Legdeå-Sikeå Intresseförening så kommer de ledande i projektet även vara: 

Frida Lagerbäck (lokal förälder i en barnfamilj) 
Kontakt: 0730-599123 
frida_lagerback@hotmail.com  

Marika Andersson (lokal förälder i en barnfamilj) 
Kontakt: 076-7701828 
marr_88@hotmail.com 
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