
 

                    www.tveterasen.no 
 
OPPGRADERING AV LEKEPLASS VED TRYKKERIET, status oktober 2022 
 
Som kjent for de fleste, har styret jobbet med prosjekt «oppgradering lekeplass ved trykkeriet», og vi nærmer 
oss igangsetting! Vi har gått noen runder hva gjelder type lekeapparater for å passe til både mindre og litt 
større barn, vurdert materiale, underlag mv, og vi mener vi har landet på gode løsninger, ut fra gitte kriterier 
og ressurser. Vi tror dette blir fint for både små og store. Nye lekeapparater og fornyelse av lekeplassen blir et 
løft for nærområdet. Området blir mer attraktivt, samtidig som vi håper det vil stimulere til «god lek over tid».  
 
Planen er:   
* Gammelt huskestativ byttes ut med nytt. Ny huske blir med 2 seter, som den gamle. 
* Vi får på plass en ny vippe/dumphuske, med plass til 4 barn 
* Gamle vippedyr byttes ut med 2 nye vippedyr 
* «Turnstang/edderkoppnett», byttes med nytt «turnapparat» 
* Det legges gressarmering og plen inn mot eksisterende liten sklie (for å tilfredsstille HMS-regler) 
* Det legges bark (fallsikring) rundt lekehuset   
I tillegg kommer et nytt, flott klatrestativ (med bark som fallunderlag), og 2 «snurreleker»; Pirouette og 
en «karusell» med plass til flere barn. 
 
Alt blir montert etter gjeldende sikkerhetsregler hva angår sikkerhetssoner, fallunderlag mv.  
Som fallunderlag får vi en kombinasjon av ferdigplen, gressarmerings-matter og bark. Området med 
bark avgrenses av rundstokker. Eksisterende trær, vegetasjon mv ivaretas i prosessen.   
 
Fremdrift  
Lekeapparater er bestilt, og forventes levert ila uke 43. Klargjøring og montering er forespeilet å ta 1-2 uker, 
avhengig av værforhold mm. Lave temperaturer/dårlig vær, kan medføre at legging av plen utsettes til 
vår/sommer -23. I så tilfelle blir det midlertidig sanddekke under huskestativ, slik som i dag.  
Lekeplassen vil av sikkerhetshensyn bli avstengt i selve byggeperioden. 
 
I løpet av november måned har vi forhåpentligvis en flott, oppgradert lekeplass!  
Vi gleder oss og er spente!  
 
Skisse oppgradert lekeplass (NB, plassering og størrelsesforhold er ikke 100% riktig)  
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Lekeapparater som skal installeres: 
 
Huske med 2 plasser, og vippe/dumphuske med plass til 4 barn (3-12 år) 

         
 
Vippedyr (for de minste, 3-5 år) 

       
Leke-/turnapparat, karusell og Pirouette (3-12 år)                      

 
 
 
  



 
 
Nytt leke-/klatrestativ, sett fra to ulike sider (5-12 år) 
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