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Rönndungen
Vad brukar du göra här?
Vara med barnbarnen på lekplatsen
Vara på lekplatsen med min 4-åring. Vintertid åker vi gärna pulka i den fina pulkabacken. Spelar fotboll mellan
fotbollsmålen. Sedan spelar vi vuxna gärna basket på den asfalterade ytan vid vägen.
Leka med min son!
Leka med barn i lekparken. Promenera med hund.
Barnen leker, åker pulka, promenera.
Passera Se på barnenNjuta
Leka i lekparken och åka pulka med barnen.
Barnen brukar leka på lekparken, cykla på asfalten
Åka skridskor och pulka.
Åka pulka, rollerblades, skridskor med barnen.
Vara i lekparken med mina barn, cykla runt, åka pulka och skridskor samt ibland grilla.
Leka med barnen i lekparken, ha picknick, barnen cyklar, åker skridskor och pulka på vintern
Jag bor precis bredvid. Mina barn är stora nu så nu vill de inte leka i lekparken lägre, men de spelar ofta fotboll där
,jag är bara där när jag promenerar med min hund.
Vi brukar inte gå hit så ofta för den är inte så rolig.
Ta med barnen, som leker, hoppar och gungar.
Låta barnen leka i lekparken på sommaren. Under vintern åker vi pluka och skridskor dessutom grillar vi på
grillplatsen några gånger per säsong.
Leka och sporta
Promenera se på barnen som leker
Vi brukar vara där med barnen för lek och hunden för promenad.
Åker i pulkabacken, klättrar i lekparken, åker skridskor, skateboard, airbord, inlines och cykel på asfaltsplanen.
Spelar fotboll och basket.
Lekpark, skridskor, pulka, fotboll
Gå hit med barnbarn, leka i lekparken.Lugnt och skönt stor ytor för barn att röra sig fritt på.
Sedan en jordvall byggdes som delar av gräsytan och det sattes buskar mm i pulkabacken (jo, man kommer så
långt) så blir det inte så mycket.Bästa just nu är isplan och basketkorgen. Tyvärr delar basketkorgen yta med
inlines-/bandy-/hockeyplan.
Vad är det bästa med den här parken?
Att det finns mycket att göra där året runt.
Pulkabacken, spolad is, grönytorna!
Den är öppen och fin.
Den stora kullen.
Att den finns och den nyttas redan på rätt sätt
Pulkabacke och lekplats på samma ställe.
Kullen, ytorna, hästarna (hälsar barnen)
Stort områden som inte försvunnit pga att man vill bygga fler hus.
det öppna läget, storleken på området.
Att det är ett så stort område utan bilar nära så att barnen kan springa fritt.
Det finns saker att göra både för vinter- & sommarlek.
Ett väldigt fint område nåde på sommaren och vintern
?

Sid 2(3)
Den har något för dom flesta.
Det är en stor yta som man förälder kan ha bra uppsikt över om man som jag har fyra barn.
Att den passar olika åldrar. Bra med park som ger utbud både för gung, lek och olika idrotter:)
Att den finns
Att den är centrerad i området, barnen kan samlas och det är ett stort område som passar flera tillfällen så som;
lek och bus, bollsporter, vinterlekar, nyårsfirande mm.
Läget, och att det är en så stor yta som man kan göra många olika aktiviteter på!
Att man kan utöva både sport och lek.
Att det är spontan lek av olika åldrar.
Att den är stor och ger välbehövlig grönska till området. Att det finns förutsättningar att få till yta för många olika
aktiviteter och rekreation. Tyvärr är dagens planlösning inte bra.
Vad tycker du inte om här?
Förutom lekplatsen är det en trist outnyttjad yta.
När lekparken gjordes om blev själva lekställningarna jättebra, men mellan kullen och gungställningen gjordes en
yta med bark och nån form av stol (?) där jag aldrig sett något barn leka. En ganska tråkig och outnyttjad yta med
andra ord. Där skulle man kunna hitta på något kul! En mindre grej som jag inte gillar är att borden som står ofta
flyttas runt och de ser redan slitna ut.
Mkt outnyttjad plats, som stora stolen!
Mörket om kvällarna, tråkig lekpark enligt barnen, för lite platser med skugga för soliga dagar.
Inget
Att det inte finns någon belysning. På vintern får man avbryta pulkaåkningen ganska tidigt pga det blir för mörkt.
Att inte klätterställnignen är anpassad för lite yngre barn också (endast ena rutschkanan).
Tycker det är bra. Möjligtvis fler bord/bänkar.
Lite sittytor. Belysning.
Det blåser ofta från alla håll och jag saknar en lite mer vindskyddad bänkplats med tex häckar från två håll i 90
graders vinkel så att det blir ett litet hörn. Tycker inte heller om att man satte buskar och trampstubbar lite för
nära pulkabacken så att man på vintern lätt åker in i dessa (speciellt trampstubbarna syns inte under snön)
Lite tråkigt
?
Mycket dö-yta. För få gungor.
😬😬
Att det är lite belysning. Känns väldigt otryggt när området är så stort och det blir mörkt fort på höst/vinter.
Belysningen över lekplatsen och planen skulle uppskattas mycket. Det skulle även uppskattas mer
sittplatser/bänkar samt något som ger skugga för våra mindre barn.
Basketkorgen är för hög för många barn! Dessutom finns bara i korg. En lägre korg på andra sidan planen/mitt
emot den andra hade verkligen uppskattats!
Att det är jätte, jättedålig belysning!
Att pulkåkarna kör över gångvägen och rakt in i staket och häckar.Att det körs med bil från Edsgatan in på gång
och cykelvägen.Att det står trasiga fotbollsmål .
Den jordvall som byggdes för ett par år sedan och förstörde den fantastiska gräsplan som alla använde till olika
aktiviteter. Sedan den byggdes används inte ytan lika mycket då det inte längre går. Från att ha använts av alla
åldrar och alla möjliga olika typer av sällskap och varierande aktiviteter är det nu bara yngre som nyttjar en del av
den. Spontanidrott och att ʺalla måste röra mer på sigʺ dödades effektivt med den jordvallen.Grillplatsen som gör
att det samlas skränande fåglar då det lämnas matrester och skräp. Som väl är används grillen sällan så den skulle
kunna tas bort helt.
Vad skulle du vilja göra här?
På den gamla fotbollsplanen skulle det kunna byggas ett mindre hyreshus så vi som bor i villa nu inte behöver
flytta från området när vi blir gamla. Det skulle kunna finnas odlingslådor för oss att odla i.
Högst upp på min önskelista är ett utegym. Tänk att kunna träna samtidigt som min son leker i lekparken! Om det
dessutom fanns belysning där skulle det kunna användas året om. Snöröjning skulle i så fall kunna göras i
samband med att vi plogar bort snön från isbanan (som spolas). Blir alldeles glad av tanken! Snälla tomten ;)
Utegym hade varit fantastiskt! Tänk att kunna träna när kidzen lekte! Det vore nåt :)
Hundrastgård vore perfekt!
En hundrastgård i anslutning till den vore perfekt. Gärna i skogskanten.
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Kunna åka pulka på kullen kvällstid under vintern, det behövs belysning. Utegym, grillplatser, sittplatser på fler
ställen än i lekparken. Belyst gångstråk mellan Edsgatevägen och Ripstigen då det redan nu är en liten gångstig
som nyttjas av många. Bada i en pool, vattenlek. Lekpark som sätter igång fantasi, experimentlusta och nyfikenhet
hos barn. Jättelång rutschkana från kullen. Fruktträd och bärbuskar. Dricksvattenfontän. Trafikpark där barn kan
lära sig hur man beter sig på cykel i trafik. Hinderbana.
Samma som nuBarnen ska fortsatt kunna åka pulka på vinternEv mer blommor, sommaräng
Få belysning. Få en klätterställning anpassad för lite yngre barn som inte tar sig fram i endast nät och på smala
pinnar. Vid träddungen hade det varit roligt med kojor.
Ha ett utegym så vi kan träna med barnen!
En linbana till barnen. Fler bänkar och bord vid backen där föräldrar kan fika när barnen åker pulka! :)Ett
utegym.Hinderbana som passar alla åldrar.Höghöjdsbana i dungen bakom pulkabacken.
Jag skulle vilja ha ytterligare möjligheter till aktiviteter för barn i 12-14 års- ålder. Kanske skulle en cool cykelbana
runt den stora backen kunna vara något? Lite längre bort ligger den egenproducerade cykelbanan (Längs
Klarälvsleden), kanske kan de två kopplas samman på något sätt?! Det vore spännande och givande om det gick
att utveckla parken så att områdets många barn i ålder tidig tonår kunde göra relevanta aktiviteter.
Mitt ena barn börjar bli lite för stor för lekparksdelen (hon är 7), för henne skulle det kanske vara kul med någon
sorts sparkcykelbana som ändå inte är för svår, kanske räcker att man målar lite på asfalten om hur man skulle
kunna åka.
Utegym, så man kan förena nytta med nöja. Träna tillsammans med barnen, uppmuntra dem till att motion och
träning är nyttigt och bra för hälsan. Vattenlek/ fontän. Fler bänkar
Jag skulle gärna ha ett ute gym där. Det är väldigt bra område att ha ett ute gym på. Mina stora barn skulle hänga
där väldigt mycket, ett bra sätt att få ut ungdomarna att träna och vuxna. Sen är det ju väldigt nära universitet och
Norrstrands ip plus att kroppkärs skolan skulle kunna ha ute gympa där, de är ju ofta här på vintern och åker pulka
och skridskor.
Ta gärna en titt på Nässjö stadspark där man lyckats bra med att blanda lekmöjligheter för både större och mindre
barn - i storlek som den här parken. Bland annat ett jättekul klätternät som lockar många unga.
Vattenlek är något barnen skulle vilja ha tillgång till här.
Belysning i toppen av pulkabacken tror jag skulle göra att den utnyttjas mer på vinterkvällarna då det blir väldigt
dunkelt.Nya bänkar vid isbanan kommer vara nödvända innom någon säsong då fundamentet satt sig.
Lite bättre sandlåda med mer leksaker. Enbä bättre grill så man kan grilla. Även en till basketkorg:)
Låt den få vara med sommarblommor Låt barnen kunna åka pulka och skridskor
Tycker lekparken är bra för äldre barn, det som fattas är något för de yngre. Eller varför inte en lekställning som
får barnens fantasi igång? Tycker Kroppkärrs Kyrka har gjort det bra med deras fartyg, kanske något sånt? Det
bjuder också in flera barn i samma lek. Tack för möjligheten att påverka.
Utegym som kan utnyttjas av alla ungdomar och vixna medan yngre barn roar sig med andra lekar undertiden.
Mer lampor!
Precis som vanligt bara att vara spontan i sin ute miljö.Få tänka själv och vara kreativ i sin egen lek.
Ta bort jordvallen så att det går att köra mångkamper igen, spela brännboll, kasta fresbee, agility, fotboll på PLAN
yta utan att behöva vara ner i diket för att få plats.Egen yta för basketkorgen.Belysning i pulkabacken.Mer bänkar
vid asfalts-/isplan.

