Umedalen äventyrslekplats
På Umedalen bygger vi en ny äventyrslekplats som blir en mötesplats för familjer från hela
Umeå likt äventyrslekplatserna på Tomtebo, Ersboda och Hedlunda. Sommaren 2017 står
parken klar för alla leksugna barn.
Äventyrsleken är en del i ett samverkansprojekt mellan Gator och parker, Umedalens IF och
Umeå Fritid för att med gemensamma krafter lyfta Muskötenområdet som samlingsplats för
familjer i alla åldrar på Umedalen men även hela Umeå.
Umedalens IF kommer under våren förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på
området genom att sätta upp hinder för biltrafik på området, flytta parkeringar, bygga nya
belysta gångvägar och entrévägar. Föreningen kommer också samt städa och fräscha upp så
att området upplevs som allmän plats. Detta är viktigt för att området ska kunna vara en
tillgänglig samlingsplats för alla åldrar och kännas naturlig att gå till även för dem som inte
idrottar i Umedalens IF.
Umeå Fritid kommer under 2017 bygga en 7-manna konstgräsplan i direkt anslutning till
äventyrsleken. Det här kommer bli den plan på Umedalen som du går till med kompisar så
fort andan faller på. Eftermiddagar vardagar 14-17:30, delar av helgen samt vissa heldagar i
veckan kommer planen nämligen inte vara bokningsbar för träningsaktiviteter utan helt
öppen för spontant spel.
Själva äventyrslekplatsen byggs i Muskötenområdets sydöstra del. Ur den platta marken
uppstår ett leklandskap av kullar i olika höjd. Kullarna är öar omringade av ett hav av sand.
Passagerna mellan öarna länks samman av lekredskap som ger olika utmaningar. I vattnet
väntar krokodiler och hajar…..
Lekplatsen är i huvudsak uppbyggd som en hinderbana i ett kuperat leklandskap. Kullarna
skapar en miljö och karaktär i det omgivande platta och relativt ensidiga
idrottsplatslandskapet. Kullarna skapar också utmanande nivåskillnader, lutningar och
utkikspunkter. Inom lekplatsen finns mot norr en del som är tillgänglighetsanpassad (se
nedan), här finns också utrustning anpassad för de mindre barnen; kryptunnel, gungbåt,
sandarbetsplats, studsmatta och lekskulpturer.
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Mellan öarna finns ringar och armgång för utmaning av koordination och styrka. Balanslina,
repbro och mindre hängbro för balanslek. En surfbräda och fyra jumping disc med gungande
fjädrar. En infälld klättervägg som kompletteras med två rep för mindre brant klättring
uppför kullen slänt. Här finns också en mindre tarzan-lian och en större pendelgunga som tar
tre barn från krön till krön mellan två kullar. På krönet av en kulle står ett utkikstorn (3 m)
med två olika svåra klättringsvägar upp, och ger en 4,5 m hög rutschbanefärd ner genom en
tunnel. Mitt i sandhavet står resterna av ett förlist skepp; en klätterstruktur med repstegar,
klättenät och plattformar högt ovan marken. Långt där nere simmar hajarna runt...

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten till själva lekplatsen är god eftersom med platt terräng, belysning och flera
entrévägar. HKP och RWC finns vid Muskötens idrottsplats. Anpassade sittplatser finns vid
bord och på trädäck. Det finns tillgänglighetsanpassad äventyrstig med kryphål, ekolurar,
bro, baksandbord och kikare. I grusytan utanför sargen finns också lekskulpturer. Övrig
lekutrustning som är användarvänlig är en gungande båt, en sandarbetsplats, hängmattor
och lekskulpturer.

VILA, SITTA, HÄNGA
Det kommer att byggas flera sittplatser i parken där man kan slå sig ner och vila, äta matsäck
eller bara hänga. Det blir olika typer av sittplatser som till exempel barnstol, fåtölj och
rullstolsplats. Sittmöjligheter finns också integrerade i lekutrustningen, inte minst i mitten
där sittkorgar på flera meters höjd ger utsikt över hela området.
Äventyrslekplatsen planeras invigas sommaren 2017.

