Informationsblad april 2018
Upprustning av lekplatsen
Lekplatsen har under en längre tid förfallit och är idag behov av omfattande upprustning för att
uppfylla gällande säkerhetskrav. En renovering av lekplatsen ligger i alla medlemmars intresse då det
gör föreningens gemensamma ytor mer attraktiva och därigenom bidrar till en värdeökning av
respektive lägenhet.
Efter 18 år kommer under våren den existerande lekplatsen att rivas och ersättas av en ny. Arbetet
med att både ta bort den existerande lekplatsen och att bygga upp den nya väntas ta ett par veckor
och starta runt vecka 17. Mer information kring detta kommer då vi fått tidschemat för
monteringsarbetet bekräftat.

Nedan är en schematisk skiss över den nya lekplatsen bestående av en klätterställning/rutschkana
föreställande ett lok samt två gungdjur. Underlaget består av en gummiblandning (gummimatta) som
även fungerar som fallskydd. Vänligen notera att klätterställningen är av en mindre modell än den
som den större skissen visar.
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Newsletter April 2018
Playground refurbishment
The playground has for a long time degenerated and today there is a need for extensive
refurbishment to meet the current safety requirements. A refurbishment of the playground is in the
interests of all members as it makes the association's common areas more attractive, thus
contributing to an increased value of each apartment.
During the spring, the existing playground will be demolished and replaced by a new one. The effort
to both remove the existing playground and to build the new one is expected to take a couple of
weeks, starting around week 17. More information about this will be given when we have the
timetable for the assembly work confirmed.

Below is an outline of the new playground consisting of a climbing frame / slide (a locomotive) and
two rocking animals. The base consists of a rubber compound (rubber mat) that also serves as fall
protection. Please note that the climbing frame is of a smaller model than the larger sketch shows
below.
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