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Den nya förskolebyggnaden placeras i den nordöstra de-
len av tomten. Detta för att skapa största möjliga friyta 
för barnen, samt för att undvika ianspråktagande av det 
skogsområde som är beläget i öster. 

Vändzon och angöring för transporter placeras i söder om 
den nya byggnaden, och kan samnyttjas av verksamheterna 
i både den nya och den befintliga förskolebyggnaden. Pla-
ceringen av vändzonen/angöringen för transporter är även 
den gjord för att undvika att bebygga skogsmarken. Utöver 
trafik till den tillgänglighetsanpassade parkeringen, trafike-
ras vägen enbart av transporter, och parkering för personal, 
besökare samt hämta/lämna hänvisas till söder om den be-
fintliga förskolebyggnaden.

KONCEPT GÅRD 

Trygg zon anger ytor närmast byggnaden. Här finns plats för 
mer lugn lek, inskolning m.m. Här är nära till byggnadens 
funktioner och vuxna och man hittar sand- och vattenlek, 
lekhus och plats för vila. 

Kreativ zon ligger i den yttre delen av den trygga zonen. 
Här finns plats för mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som 
kan kräva vuxenhjälp som t.ex. bygglek, gungor m.m. Här 
finns större klätterlek och balanslek. 

Längst bort kan mer självständiga barn leka själv och här 
finns plats för mer fartfyllda och tuffa lekar. Här är mer vild 
karaktär, större lek-buskage, grönt och naturnära. Bollspel, 
kojbyggen, hinderbanor och cykelslinga är några av går-
dens lekar här
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