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Motion 3: Lekplats vid Brännögården 

Förslag från Lisa Johansson, Lekplatsgruppen. Inkom 2018-02-10 

Vi vill bygga en lekplats på Brännöföreningens tomt bredvid Brännögården. En naturlig 

samlingsplats för barnfamiljer på ön. En början på en mer levande barn- och 

ungdomsinriktad Brännögård.  

Lekplatsen kommer att byggas av ideell arbetskraft och lånade verktyg av Iberts Fastighet 

och byggservice AB.   

Vi har tänkt oss en gungställning med tre gungor varav minst en är en bäbisgunga, en 

sandlåda med båt och sjöbod, ett altandäck med tak över där man kan sitta och fika, leka & 

spela innebandy. Vi har också tänkt oss någon slags aktivitetsvägg och eventuellt en liten 

hinderbana/balansgång.  

Brännöföreningen har också bett oss att i skissen rita med en ny ingång till Brännögården 

med en handikappanpassad ramp. Rampen kommer att se ut som en brygga för att passa in i 

havstema. I skissen har vi också ritat med en båk som är byggt på bryggan, ett litet gömställe 

och rolig lekhörna.  

Vi har tagit fram en grovt räknad budget. Leksaker, vissa fraktkostnader och övriga utgifter 

har vi ännu inte räknat ut. Byggmaterialet är en ungefärlig siffra, har inte bett Högsbo Bygg 

om en offert än. 

Finansiering hoppas jag att Brännöföreningen kan hjälpa oss med, hur vi ska söka bidrag och 

vart. Sätta upp ett bankkonto med ett swishnummer osv.  

Tack på Förhand.  Lisa Johansson  

Kostnadsberäkningar 

 Byggmaterial (Ramp, däck, tak, staket runt gunga, grind): 50000–60000 kr  

 Sandlådesand: 15750 kr  

 Fallsand: 39550 kr fraktad till Rödsten  

 Gungställning: inkl. moms och frakt 32417, 50 kr  

 Grusplan: inkl. moms ca 3000 kr  

 Installationsbesiktning: ca 3400 kr  

 Eka: Gratis 

 Färg/Penslar: ca 2000 kr  

 Gångjärn/lås: ca 200 kr 

Totalt: 156 317,50 Kr 

Budget: 200000 kr  
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Styrelsens yttrande 

Först vill vi i styrelsen säga att det var väldigt roligt att läsa ett mycket utförligt och 

genomarbetat förslag. När medlemmar i föreningen tar egna initiativ, startar upp projekt och 

driver på hur man vill att föreningen ska utvecklas, känns det väldigt bra att sitta i dess 

styrelse. 

När det gäller marken runt Brännögården ser vi väldigt positivt på att rusta upp tomten och 

att det åter blir en lekplats där. Det finns idag en lekplats borta vid skolan som är tillgänglig 

för allmänheten, men bara utanför skoltider. Därför tycker vi att det finns ett behov på ön av 

en lekplats när skolgården inte kan nyttjas. Framförallt från föräldrar som är hemma med 

sina barn men även av besökare som kommer till ön. Därför tycker vi det är bra att den 

föreslagna skissen vänder sig till de lite mindre barnen. 

Det finns väldigt mycket regler kring hur en lekplats ska se ut nu för tiden. Därför är det 

viktigt om föreningen ska låta bygga en lekplats på marken att alla dessa regler följs så att 

föreningen inte kan ställas till svars om det skulle hända någon olycka på platsen i framtiden. 

Om vi låter bygga en lekplats kommer besiktningskrav och underhållskrav av lekplatsen 

läggas på föreningen. Detta är något som vi i styrelsen tycker att föreningen kan klara av. 

Föreningen har inte tillräckligt god ekonomi för att kunna bekosta byggandet av lekplatsen 

direkt ur egen kassa. Styrelsen hjälper dock gärna till med att se över möjligheterna att söka 

bidrag och/eller att försöka få företag och privatpersoner på ön att sponsra lekplatsen. 

Styrelsen föreslår årsmötet  

att bifalla yrkandet om att fortsätta projekteringen och byggandet av en lekplats vid 

Brännögården. 

Brännöföreningens styrelse 2018-02-17 

 


