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Gör staden mer tillgänglig för barnen – skapa fler lekytor!
Forskning visar att barns upplevelse av sin plats eller stad är avgörande för hur attraktiv man
upplever platsen även som vuxen. Det är då lätt att tro att sina upplevelser som barn också har
avgörande effekter på hur man vill engagera sig i sin plats, säga ifrån mot skadegörelse eller på andra
sätt bidra till platsens utveckling.
FN´s barnkonvention ger barnet rätt till inflytande och delaktighet – men också lek. Leken är viktig för
att utveckla sociala färdigheter, fysisk styrka och därmed också viktig för folkhälsan.
Barn har oftast mycket lättare att mötas i leken oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska
förutsättningar, eller andra parametrar som vi vuxna kan ha en förmåga att väga in i nya möten.
Därför behöver Gävle fler lekytor, lekplatser och mötesplatser för barn – det handlar om barnets
rättigheter, om integration mellan människor men också om att skapa attraktivitet för staden.
När vi nu förtätar i staden, men också bygger nya stadsdelar och områden, behöver vi hela tiden
använda ett barnperspektiv och vid varje beslut som påverkar barn och unga genomföra
barnkonsekvensanalyser.
Parker och grönområden är de viktigaste platserna för att erbjuda bra luftkvalité i staden och plats
för spring och lek. Genom vistelse i park och skog skapas förståelse för vår natur och miljö.
Även mindre lekytor möjliggör spontana möten mellan människor som inte tidigare mötts och ger
plats för lek. Lekplatsen på nybyggda Stortorget är ett bra exempel på hur vi kan skapa plats för barn
utan att det medför stora kostnader för skötsel. Där är också tydligt att föräldrar med olika bakgrund
får möjlighet till spontana möten mellan varandra.
Mindre klätterställningar, gungor, rutschkanor eller konstverk som barn kan interagera med får plats
även på platser där konventionella stora lekplatser inte skulle få plats. Längs ett gångstråk bredvid en
platsbyggd soffa kan vi med fördel också placera en mindre lekställning. Framför offentliga
byggnader som har större entréer eller torgliknande platser framför sig kan också med fördel enklare
lekytor skapas.
Dåvarande tekniska nämnden antog för några år sedan en plan för lekplatser, men vi ser ett behov av
att höja ambitionsnivån när byggandet sker i så snabb takt som nu. Barn behöver få tillgång till lek i
vardagen, i förbifarten, i det spontana ögonblicket – det kan bidra till en vardag med glädje och
givande möten med andra människor.

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att;
- Gävle kommun uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för fler
mindre lekplatser i Gävle.
- Att vi särskilt ska beakta barnets rättigheter till inflytande, delaktighet och lek utifrån
barnchecklistan vid nybyggnation, översiktsplan, detaljplan eller andra åtgärder som påverkar barn
och ungas fysiska miljö.
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