Lek för alla

ör barn ska livet vara enkelt. Det ska vara en lek och
ett skratt. När barndomen en dag har passerat ska
det som finns kvar vara fina minnen och vänner för
livet. Vi på HAGS vill inte att någon ska gå miste om
detta. Därför utvecklar vi lek- och mötesplatser som
är tillgängliga för alla, oavsett fysiska förutsättningar.
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn i världen rätt till lek och vila, fritid
och rekreation. Och barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt att
kunna delta aktivt i samhället*.
Genom att vi tänker till när vi utformar och planerar våra produkter,
kan vi skapa möjligheter till rörelse och lek utifrån barnens egna villkor.
Vi vill att leken ska ge styrka och mod och följa med barnet genom
livet. Vårt tankesätt utgår från HAGS
Lekcirkel. Den visar tydligt att leken är
betydligt mer än bara en stunds underhållning – den gör barnen intelligenta,
empatiska och starka.
I denna broschyr visar vi hur du på
bästa sätt kan skapa en lekplats som är
tillgänglig för alla.

* Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande
i samhället. Barnet har rätt till lek, vila och fritid. Artikel 23 respektive 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Vad menar vi med
Lek för alla?
När man frågar ett barn vad lek är blir svaret ofta; springa, jaga, cykla och spela boll.
Leken är starkt förknippad med rörelse, gemenskap och utmaningar. Svaret blir
detsamma oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte.
Begreppet tillgänglighet har olika inne
börd i olika situationer och det som avgör
hur en lekpark ska anpassas är just de
barn som använder den. För precis som
alla andra kan – och vill – barn med funk
tionshinder leka. I denna broschyr kan
du läsa om hur vi på HAGS tänker när vi
planerar lekplatser, och hur vi kan hjälpa
till med att anpassa lekplatsen så att den
blir tillgänglig för alla.
Miljön på skolgårdar och i lekparker
är idag ofta utformad på ett sätt som
hindrar barn med funktionshinder från
fysisk aktivitet. Under 2010 ska Sverige
vara anpassat och tillgängligt för alla. Då

ska alla människor ha tillgång till offentliga
platser och kunna vara en del av samhäl
let. Den nationella handlingsplanen »Från
patient till medborgare« beskriver målet
att flickor, pojkar, kvinnor och män med
synliga och osynliga funktionshinder ska
ha möjligheten att vara fullt delaktiga som
medborgare.
Barn behöver, precis som vuxna, få
röra sig fritt utifrån sina egna förutsätt
ningar. På exempelvis skolor där barnen
har ett homogent funktionshinder kan
anpassningen betyda stora åtgärder, som
kräver planering redan från början medan
det för offentliga lekparker kan handla
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om specifika förändringar som enkelt gör
lekplatsen mer tillgänglig.
Vi på HAGS har utvecklat lekprodukter
för barn under mer än 60 år. Detta har
gett oss mycket erfarenhet och stora kun
skaper kring hur en lekplats kan utformas
på bästa sätt. För att få ökad kunskap om
tillgänglighet har vi under åren samarbe
tat med ett flertal organisationer och sak
kunniga inom olika handikappområden.
Dessutom tar vi givetvis del av barnens
synpunkter och kloka idéer. Tillsammans
skapar vi lösningar som gör leken tillgäng
lig för alla barn.

Att tänka på när du planerar en lekplats
En lekplats för alla är den naturliga mötesplatsen för barn och föräldrar. När du planerar för
en lekplats är det viktigt att tänka på följande
punkter:
•A
 tt lekplatsen inte bara skall innehålla lek
utrustning utan även trevliga möjligheter till
samkväm i form av soffor, bänkar och bord
som är anpassade för både barn och vuxna
med och utan funktionshinder. Glöm inte
papperskorgar.
• Att lekplatsen helt eller delvis skall vara
tillgänglig för barn och vuxna som behöver en
hårdgjord yta för att komma intill. Hårdgjorda
gångar ända fram till lek- eller gungställningen ger rullstolsburna, eller barn och vuxna
med andra rörelsehinder, en bra möjlighet att
använda lekutrustningen.
• Att hårdgjorda underlag i form av mjuka gummiplattor eller gummiasfalt under delar av
lekställningen och gungställningen kan vara
något att tänka på.
• Att kontrastrika färger, ljud och ljus kan göra
det enklare för barnet att orientera sig. Markbeläggning, bänkar och lekredskap kan t.ex.
ha olika färger.

• Att det går att kombinera anpassad lekutrustning med standardprodukter, t.ex. vanliga
gungor med gungor som passar barn med
funktionshinder. I lekplatser för alla är en del
av glädjen att leka tillsammans.
• Att kojor och hus på lekplatsen också bör
göras tillgängliga för rörelsehindrade barn. De
kan t.ex. förses med två ingångar utan golv
och trösklar.
• Att prata med oss på HAGS om du har
speciella önskemål när det gäller anpassning av lekredskap, t.ex. ryggstöd till gunga
eller fjädergunglek. Vi hjälper dig gärna med
funktionella lösningar.
• Att rutschbanor inte behöver placeras i en
lekställning – de kan med fördel placeras i en
slänt eller på en kulle.
• Att det är bra om ett bullerskydd av något
slag sätts upp om lekplatsen ligger vid en
trafikerad väg.
• Att det kan vara trevligt med en lugn vrå på
lekplatsen. Några av barnen kanske tycker om
att leka i en stillsammare miljö och därför kan
det vara en god idé att skärma av en del av
lekområdet.
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• Att det regnar ibland och att solen kan vara
väldigt varm. Ett sol- och regnskydd har flera
bra funktioner.
• Att en toalett med tillgänglighet för personer i
rullstol i anslutning till lekplatsen eller parken
är bra.
• Att vi på HAGS gärna hjälper dig att utforma
din lekplats på ett klokt sätt. Vi vet hur man
bygger en plats där alla kan mötas. Vi kan inte
skapa lekredskap som passar alla men vi kan
skapa lekplatser där alla barn kan leka tillsammans och där det finns något för alla.
Text hämtad från Boverkets föreskrifter och
allmänna råd:
I BFS 2003:19 HIN 1 – Allmänna platser
18§ Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning skall undanröjas.
Allmänt råd: Brister, som gör det svårt för barn
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att alls använda lekplatsen samt brister som
gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas.

En lekplats för rörelse
Alla lekplatser och miljöer har varierande förutsättningar. Det kräver olika typer av planering
och förändringar. Vi på HAGS hjälper gärna till och visar de möjligheter till anpassning som
våra produkter erbjuder och hur du kan tänka kring tillgänglighet.
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”Anpassat b etyder
inte att det blir tråkigt”
Nicole är en glad och pigg åttaårig tjej som snart ska börja i andra klass. Precis som andra
åttaåringar är hon nyfiken på världen och tycker om att vara ute och leka med sina kompisar.
Det enda som skiljer henne från klasskamraterna är att hon förflyttar sig med hjälp av sin rullstol.
Nicole har en muskelsjukdom som gör att hon inte kan använda benen och är svag i armarna.
Nicole och hennes mamma Anneli, pappa
Micke och systrar Estelle och Celine bor
i Årsta, i södra Stockholm. Det är en aktiv
familj som gärna gör utflykter. Det är
ständigt något på gång och ofta besö
ker de någon av lekparkerna i området.
Några har blivit favoriter och vissa av dem
undviker de helt. Anledningen är oftast att
Nicole inte kan delta i leken.
– Det handlar aldrig om att Nicole inte
får vara med de andra och leka. Utan att

hon inte kan, säger Anneli. Runt många
lekplatser är det en träkant och sedan
sand. Då kan Nicole inte ens ta sig fram.
Det är rätt jobbigt att se. Där skulle en så
enkel sak som en matta göra det möjligt
för henne att vara med.
Utnyttja naturen och omgivningen
Anneli sitter i styrelsen för RBU i Stock
holm – Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar. Genom sitt engage
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mang har hon varit med vid planeringen
av några lekparker och deltagit i projekt
tillsammans med Bygg klokt.
Ett tips som Anneli ofta ger är att
utnyttja naturen och omgivningen.
Hon berättar att familjen nyligen besökt
en lekpark på västkusten, där barnen
kunde nå lekställningens olika nivåer via
en backe.
– Där märks det ingen skillnad mellan
de gående barnen och Nicole, säger hon.

Man får inte glömma bort att anpassade
parker inte behöver vara tråkiga.
Genom åren har familjen fått mycket
stöd och bra respons från både stads
delsförvaltningen och trafikkontoret. Men
Anneli önskar att man redan från början
hade haft ett bredare tänkande. Om gung
brädan har ett ryggstöd när den instal
leras, är ju anpassningen klar. Och när
det har gjorts bra saker i en park tycker
hon att man bör ta med sig kunskaperna
man fått, till nästa park, för att inte behöva
börja om från början.
Anneli är samtidigt noga med att
poängtera att allt inte går att anpassa.
Höjder är alltid spännande och klätterrep
och lekställningar måste såklart vara kvar.

– Nicole vill givetvis att hennes systrar
och kompisar ska kunna klättra och åka
i rutschbanan. Men hon önskar också att
de ska kunna leka tillsammans. Anneli
berättar att Nicole brukar säga att; ”Jag
kan inte åka rutschbana, men jag kan
göra andra saker, och det är lika kul”.
Spänningen måste vara kvar
Vi beger oss till en lekpark i närheten och
redan i trapphuset börjar leken. Nicole
tar hissen och Estelle springer nerför
trapporna. Tävlingen går ut på att se vem
som först tar sig nedför de tre våningarna.
Båda kan vägen till lekparken och Nicole
rusar iväg tillsammans med sin syster.
Och fort går det, Estelle på cykel och
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Nicole med rullstolen, eller ”Rullen”, som
hon kallar den.
En av favoriterna på lekplatsen är
Cumulusgungan. I den kan Nicole gunga
tillsammans med de andra. Och vid sand
borden kan de leka ihop. Anneli önskar
att det alltid fanns redskap där Nicole kan
leka affär eller bageri, spela luffarschack
eller leka trafiklekar med kompisarna.
– Här gäller det att tänka kreativt, så
att anpassningen inte gör lekparken torr
och tråkig. De spännande sakerna måste
få vara kvar, säger Anneli.
Och så var det tävlingen mellan
trappan och hissen. Estelle vann den här
gången. Men bara med några sekunder,
konstaterar systrarna.

En riktig lekplats
Vi på HAGS arbetar alltid för att leken ska bli utmanande, intressant och rolig för alla
barn, oavsett om de har ett funktionshinder eller inte. Vi har varit med från ritning
till färdig lekplats vid flera större lekparker runt om i landet. Kontakta oss så hjälps vi
åt att skapa en lekplats som är tillgänglig och skapar möjlighet till lek för alla.

Det finns också många bra exempel på lekplatser runt om i
landet som är värda att besöka för att få tips och idéer. Bilderna
på dessa sidor visar goda exempel från några av dem, bland
annat Jönköping, Falköping, Oskarshamn och Linköping. Hör av
dig till oss, så berättar vi var du finner inspirerande lekplatser. Vi
hjälper gärna till med att anpassa lekplatsen och öka tillgänglig
heten utifrån varje situation.
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JAG – PERSONLIG KUNSKAP
I leken utvecklas jaget och här kan personligheten ta form. Barnet lär sig att ta sig an olika
situationer genom att iaktta hur andra agerar
och genom att drömma, planera och fundera.
VI – SOCIAL KUNSKAP
När barn leker tillsammans utvecklas deras
sociala förmåga. På lekplatsen uppstår
rollekar och samarbeten mer eller mindre
automatiskt.
SIFFROR – MATEMATISK KUNSKAP
När ett barn klättrar utvecklas den fysiska
och psykiska koordinationen. Samtidigt lär
sig barnet att räkna. Barnet lär sig också att
lösa både konkreta, praktiska och abstrakta
matematiska problem.
RUM – VISUELL KUNSKAP
I leken och den fysiska aktiviteten utvecklar barnet sin rumsuppfattning genom att
visualisera och föreställa sig saker. Barnet lär
sig också perspektiv och att se förhållandet
mellan olika mått.
NATUR – NATURKUNSKAP
I utomhusleken lär sig barnet att se och förstå
naturen. Barn har en nyfikenhet kring naturen
och känner sig bekväma här. De lär sig också
att uppmärksamma fenomen och upptäcka
nya saker.
LIV – EXISTENTIELL KUNSKAP
Leken hjälper barnet att förstå att alla människor är egna individer, med rätt till frihet och
inflytande. I rolleken utvecklas också barnets
kunskap om livet.
SINNEN – INTUITIV KUNSKAP
Barnet utvecklar förmågan att tänka fritt, med
fantasifulla bilder, situationer och historier i
leken. I de till synes helt påhittade situationerna, lär sig barnet att lita på sig själv och att
tänka annorlunda.
MUSIK – MUSIKALISK KUNSKAP
När barn leker tillsammans uppstår ofta
musik, i form av sång och i rytm. Barn som
övar upp sin förmåga till just takt, melodi och
rytm har också lättare att lära sig språkliga,
grammatiska och matematiska fenomen
senare i livet.
KROPP – KROPPSKUNSKAP
Under uppväxten lär barnet känna sin kropp
och dess fysiska möjligheter och hur olika
kroppsdelar kan användas. Fysisk aktivitet
ger också en ökad intelligens.
ORD – SPRÅKKUNSKAP
Förmågan att tänka, tala, använda orden och
att möta nya språk utvecklas i leken med
andra barn. De språkliga kunskaperna utvecklas under hela uppväxten, i mötet med vuxna
och barn i olika sammanhang.

Mer än bara lek
På HAGS arbetar vi för att ge barn världen över
möjligheten att leka och ha riktigt roligt. Men att leka
är inte bara en lek. Det är faktiskt en hel vetenskap
Leken skapar inte bara glädje för stunden. Den är också ett närmast oslagbart
pedagogiskt instrument som lär barnet otroligt mycket och ger kunskaper som
följer med genom livet.
För att illustrera vilka kunskaper leken ger barnet arbetar vi utifrån HAGS
Lekcirkel. Vi använder oss av modellen både i vårt arbete med att utveckla våra
lekredskap och när vi presenterar dem.
Kopplingen mellan HAGS Lekcirkel och tillgänglighet är tydlig. För att kunna
tillgodogöra sig leken är det en grundförutsättning att funktionen är anpassad,
så att barnet faktiskt kan delta på samma villkor.
HAGS Lekcirkel innehåller tio olika delar. Var och en av dem visar hur leken
ger barnet kunskaper.
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Bygg klokt från början
Inom Bygg klokt har sju organisationer, som alla arbetar för olika former av funktionshinder,
gått samman för att skapa bättre tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
syn-, hörsel- eller rörelseförmåga. Bygg klokt hjälper oss på HAGS i vårt arbete med att
utveckla produkter som skapar möjligheter till lek för alla.
I arbetet utgår man alltid från gällande
bygglagstiftning och den Nationella
handlingsplanen för handikappolitik,
tillsammans med egna erfarenheter av
funktionsnedsättning. Karin Månsson är
verksamhetsledare och arkitekt på Bygg
klokt.
– Vi för en dialog med HAGS och de
testar sina idéer på oss, berättar Karin.
Vi delar med oss av våra kunskaper och
säger om något är bra eller dåligt, men vi
sätter inga stämplar. Just lekredskap är lite
annorlunda jämfört med att göra annan
miljö tillgänglig. Till HAGS ger vi tips på
hur lekredskapen kan konstrueras så att
fler kan använda dem.
Något för alla
Bo Göransson är produktchef på HAGS
och har varit delaktig i samarbetet med
Bygg klokt.
– Av Bygg klokt lär vi oss mycket om
hur vi kan tänka när vi designar lekplatsut
rustning.
Bo menar att det är svårt att hitta

ett recept som löser allt. När en lekplats
anpassas för barn med synnedsättning
är kontrastfärger viktigt. Gult och blått
kontrasterar bra mot varandra, till exem
pel. Däremot gör just färgen gul det svårt
för barn med ADHD att koncentrera sig.
Istället bör andra, mer lugnande färger
användas för att underlätta för dessa barn.
Detta är ett exempel på hur svårt det är
att hitta en totallösning som passar alla.
– Vi tycker att det är bättre om
exempelvis kommuner, gör förändringar
på kommunens alla lekplatser, även de
mindre, istället för att lägga alla resurser
på en enda stor lekplats. Alla måste inte
kunna göra allt, då skulle det inte bli roligt.
Men alla bör alltid kunna göra något på
varje lekplats.
Anpassat för mor- och farföräldrar
Karin berättar att det heller inte alltid är
barnet som har ett funktionshinder. Det
kan också vara en förälder, en mor- eller
farförälder eller någon annan vuxen som
behöver kunna ta sig till lekplatsen.
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– Tillgänglighetsanpassning av lekplat
ser ska inte ses som ett problem som ska
lösas, menar Karin. Leken bygger ju på
att den är utmanande, spännande och att
den tänjer på gränserna.

Ett tryggt samarbete
Ta kontakt med oss på HAGS, oavsett om
du vill anpassa en befintlig lekplats eller
bygga en ny. Vi har 60 års erfarenhet av
att bygga lekparker och vi hjälper gärna
till för att göra anpassningen så smidig
som möjligt. Tillsammans går vi igenom
förutsättningarna vad gäller till exempel
yta, budget, barnens ålder och/eller
funktionsnedsättning.
Inom Bygg Klokt samarbetar:
• De Handikappades Riksförbund, DHR
• Hörselskadades Riksförbund, HRF
• Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR
• Riksförbundet Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar, RBU
• Reumatikerförbundet
• Riksförbundet för Trafik-, Olycksfallsoch Polioskadade, RTP
• Synskadades Riksförbund, SRF

Underhåll lekplatsen

En lekplats som underhålls och tas omhand håller längre.
HAGS produkter tillverkas i mycket hög kvalitet. Men det är
också viktigt att lekplatsen sköts om för att bibehålla en hög
säkerhetsnivå. Kontakta gärna oss på HAGS om du har frågor
eller vill beställa foldern ”Dags att se över”.

HAGS har installationsteam som reser
runt i Sverige och i övriga världen där de
utför installationer gällande HAGS produk
ter. Ingenting är för stort eller för litet för
oss när våra kunder beställer montering.
Montering
Våra installatörer monterar allt från
parkmöbler, gungor, UniMini ställningar,
till hinderbanor, Agito och stora UniPlay
ställningar. Den största standardprodukt
vi monterar är en multisportarena. Större
installationer kan det bli frågan om när
kunden till exempel har beställt en special
ritad lekställning.
För att underlätta komplicerade mon
teringar har HAGS installatörer utvecklat
och tillverkat egna verktyg. Dels för att
lättare kunna lösa monteringen och för
att minska monteringstiden och på så sätt
spara in pengar åt våra kunder.
Varje produkt har ett certifikat som
är utfärdat av TÜV. HAGS installatörer vet
hur viktigt det är att följa monteringsan
visningarna och att följa SS-EN 1176 som
är den Europastandard som ligger till
grund för certifieringen. HAGS installatö
rer besitter fyra viktiga egenskaper som
hjälper till vid installationer; noggrannhet,
yrkesskicklighet, många års erfarenhet,
samt har en mycket omfattande teknisk
kompetens.
Serviceavtal
HAGS har fasta monteringspriser för
nästan alla produkter men i enstaka fall
kan ett timbaserat pris komma ifråga. Du
kan även skriva ett serviceavtal med oss.
Avtalet gäller alla lekprodukter ur HAGS
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sortiment. Vid beställning av montering
ingår serviceavtalets grundutbud det
första året.
Underhåll
• För att upprätthålla säkerheten och funk
tionen i lekredskapen krävs att tillsyn,
underhåll och besiktning sker kontinu
erligt, samt att installationen skett på av
HAGS anvisat sätt.
• Installation ska utföras av person med
erforderlig kompetens och enligt tillver
karens anvisningar.
• Tillsyn, underhåll och besiktning ska
utföras av person med erforderlig kom
petens där kunskapen ska ligga i nivå
med det uppdrag som givits och ske
enligt tillverkarens anvisning eller oftare.
Faktorer som påverkar detta är t ex hårt
utnyttjande, vandalism, placering nära
kust, redskapets ålder.
Drifts- och ägaransvar
• Driftsansvarig eller ägare till lekred
skap ska upprätta lämpliga rutiner och
schema för tillsyn, underhåll och besikt
ning.
• Driftsansvarig ska se till att personal är
utbildad för det uppdrag man fått och
har fått tillräcklig information vad gäller
ansvar och befogenheter.
• Driftsansvarig ska se till att protokoll förs
vid tillsyn, underhåll och besiktningar
samt att dokument upprättas, sparas och
är tillgänglig för berörd personal.
• Om felaktigheter upptäcks på redskapet
som kan förorsaka skada vid använd
ning, ska tillträde för allmänheten förhin
dras tills felet är åtgärdat.

HAGS UniMini
UniMini är en komplett lekserie som
passar de mindre barnen. Systemet är
unikt och flexibelt med många kombina
tionsmöjligheter. Att många lekfunktioner
är samlade på liten yta skapar utmaningar
för barn i olika åldrar och utvecklingsfaser.
För att öka tillgängligheten är det vik
tigt att tänka på att placera spel, sanddisk,
affärsdisk, sandficka och annat på lek
ställningens utsida och i en höjd som är
lämplig för barn som är rullstolsbundna.
UniMini har utrustats med skärmar, bal
konger, utkikstorn med periskop, som gör
att barnen kan utforska och leka både på
egen hand och tillsammans.

Exempel på särskilt tillgänglighetsanpassade produkter inom UniMini:
• Klätterväggar med grepp i form av olika
frukter i glada färger uppmuntrar till
både lättare och svårare klättring och lär
barnen färger och former.
• Clav har ett kryprör där barnet tränar
koordination och balans.
• Omber har en stegbro där barnet kan
träna sin balans.

• Bexy har talrör som gör att barnen kan
kommunicera med varandra. Rutschba
nor har placerats på låg höjd för att öka
tillgängligheten för bensvaga.
• Zelles har affärsdisk och spel som är
lätta att nå från utsidan och för barn som
är rullstolsburna.
• Vindra har utrustats med sandlek
och sandskopa där barnet kan träna
koordination i armarna genom att flytta
sand. Flera spel är placerade på utsidan,
något som gör dem tillgängliga för barn
i rullstol.

Sandhiss
Rollspel/muskelträning

Krypinskärm
Krypa/utmaning

Spis
Rollspel/mötas

Sandbord
Mötas/skapa

Affärsdisk
Mötas/rollspel

Stegbro
Koordination/balans

Talrör
Lyssna/tala

Klätterbro
Klättra/balans
608 277 Vindra
Yta 6,2 x 6,1 meter

Parspel
Koncentration/känna

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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608 280 Clav
Yta 6,2 x 4,9 meter

608 256 RD Bexy
Yta 6,0 x 5,4 meter
608 299 RD Omber
Yta 5,9 x 4,1 meter

608 309 Ogrip
Yta 7,8 x 5,5 meter

608 466 Pyralli
Yta 6,2 x 6,0 meter

608 284 RD+L Apista
Yta 8,3 x 5,1 meter

608 278 Abby
Yta 4,9 x 4,8 meter

608 307 RD Zelles
Yta 4,7 x 4,7 meter
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608 279 RD Ballero
Yta 4,7 x 4,3 meter

HAGS UniPlay
genom att gå eller att hasa på rumpan.
Genom att ta bort lekställningens golv
i markhöjd blir standardkombinationen
mer tillgänglig. Tänk också på att placera
exempelvis spel och sandlek på skärmar
nas utsida.

UniPlay inspirerar barn till att leka och
vara fysiskt aktiva. Med serien skapas lätt
en lekplats som lockar barnen att utforska
och leka och systemet anpassas lätt uti
från budget, placeringen och de barn som
ska använda det. UniPlay väcker dess
utom barnens känsla för färg och form.
Bensvaga barn har enkelt tillträde till
ställningarna både genom transferpoints
och att trappans stegdjup har anpassats
så att barnet kan ta sig upp och ner, både

Exempel på särskilt tillgänglighetsanpassade produkter inom UniPlay:
• Flera av produkterna har transferpoints
och/eller ramp, för att underlätta tillträde

Sorteringsspel
Räkna/logik

för barn i rullstol. I lekställningen är
golvutrymmet väl tilltaget och barnen
kan leka med sandleken, bilpulpeten
och labyrintspelet tillsammans. Dessa
nås både från lekställningens in- och
utsida. På lekställningens utsida finns
det spel samt bildspel där olika färger
formar figurer. I nättunneln tränar
barnet koordination och styrka. I nätet
kan barnen vila eller leka.

Bildspel
Koncentration/logik

Bilpulpet
Rollspel/mötas
Spis
Rollspel/mötas

Labyrint
Koordination/koncentration

Transferpoint
Lätt tillträde

Periskop
Titta/rollspel
Rejäl golvyta
Lätt för rullstol att ta sig fram

Nättunnel
Krypa/balans
Ramp
Lätt tillträde

Kikare
Titta/rollspel

Rutschbana
Spänning/balans

400 592 Zapata
Yta 11,1 x 10,1 meter

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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408 694 igma
Yta 13,7 x 11,4 meter

408 690 Cullerma
Yta8,5 x 8,1 meter

408 693 Occy
Yta 13,5 x 8,2 meter

408 689 Murkal
Yta 7,2 x 6,2 meter
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408 664 Orienke
Yta 8,5 x 7,0 meter

408 678 Gizzo
Yta 10,8 x 10,5 meter

408 691 Eptix
Yta 13,2 x 9,9 meter

408 692 Levander
Yta 9,8 x 9,5 meter

408 670 Pote
Yta 9,1 x 7,1 meter
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408 695 Buridos
Yta 19,5 x 17,5 meter

408 656 Ibax
Yta 7,8 x 5,2 meter

408 181 Tarrali
Yta 6,9 x 5,2 meter
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400 553 Peck
Yta 6,5 x 6,2 meter

HAGS Agito
Med människans naturliga rörelse
mönster som utgångspunkt har vi
skapat Agito. Systemet uppmuntrar
till rörelse och lek, och barnet tränar
både motorik och balans såväl som
rörlighet, muskelstyrka och uthållighet.
Agito lämpar sig för lite större barn
och kombinerar lek med gymträning

och utvecklar styrka, kondition och
koordination.
• F lera av funktionerna inom Agito, till
exempel Hopper, Pirouette, Rodeo,
Skater, Starter, Tournament och
Tornado ger bra balansträning
• Wiggler är en utmaning för balansen
då den är rörlig i sidled. Här kan man

med fördel vara två som går bredvid
varandra.
• I Sail och Cliffhanger klättrar barnet i
sidled eller uppför, något som kräver
koncentration och tränar koordinationen.
• B oxbollen är placerad så att barnet
kan träna armarna både sittandes
eller stående.

Tornado
Balans/snurra

Punch
Muskelträning/koordination
Web
Klättra/muskelträning

Wiggler
Koncentration/balans
Hopper
Hoppa/balans

Pirouette
Snurra/muskelträning

144 410 Azor
Yta 13,1 x 10,8 meter

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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142 644 Wiggler
Yta 5,3 x 3,6 meter

593 202 PirOuette
Yta Ø 0,34 meter

593 231 Hopper
Yta Ø 0,5 meter
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HAGS Solo
HAGS har ett stort urval av fristående
lekprodukter. Vi har samlat dem under
namnet Solo och i sortimentet finns
småbarnslek, gungställningar, gungsitsar,
fjädergunglek, vippgungor, karuseller, spel,
rutschbanor, lekslingor, balansredskap,
linbanor, klätterväggar och klätternät.
Produkterna passar lika bra på lekplatsen
som på gågatan och kan fungera som
komplement till ett större leksystem eller
som solitärer. Många av produkterna är
anpassade för att öka tillgängligheten och
skapar möjlighet för alla att leka.

Exempel på särskilt tillgänglighetsanpassade produkter inom Solo:
• Bobby har ett ryggstöd som gör att
barn med svag muskulatur sitter stabilt.
Barnet lyfts in i gungan framifrån och på
låg höjd, något som gör lyftet lättare.
• Pendelgungorna Bruno, Pandy, Milton
och Rocky har plats för flera barn och
gungar mjukt med en stabil och stadig
pendelrörelse.
• Gungsitsen Mirage passar alla gungställningar och är lämplig för både små
och stora barn. Den kan även beställas
med bälte.

• Vid vattenlekbordet Sandy, sandbakborden och sandborden kan alla leka
tillsammans.
• I gungan Stratus kan flera barn gunga till
sammans, något som brukar göra succé
på lekplatsen. Den kan även kombineras
med fler gungor i samma gungställning.
• I Willy och Mayflower kan flera barn leka
tillsammans. Gungrörelsen blir antingen
mjuk eller kraftig, beroende av hur
många barn som gungar.
• Basket Point uppmuntrar till bollöv
ningar och fungerar både om man står
eller sitter. Stolpens höjd kan justeras.

124 801 Gungsits Mirage
124 802 Bältessats Mirage

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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26015610 Lekskulptur Calvin
Yta 5,1 x 4,3 meter

121 444 Fjädergunglek Bobby
Yta 2,8 x 2,4 meter
26015611 Lekskulptur Harry
Yta 4,9 x 4,4 meter

121 585 Pendelgunga Bruno
Yta 3,1 x 2,3 meter

121 433 Fjädergunglek Bob
Yta 2,8 x 2,4 meter

121 580 Pendelgunga Rocky
Yta 3,1 x 2,3 meter

620 838 Sandbord Danny
Yta 1,4 x 1,4 meter

121 550 Pendelgunga Pandy
Yta 3,1 x 2,3 meter
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121 560 Pendelgunga Milton
Yta 3,1 x 2,3 meter

159 610 Sandbord Flower
Yta 0,6 x 0,7 meter

150 145 Willy
Yta 5,6 x 4,5 meter
159 611 Flower + 1 Petal
Yta 1,2 x 0,7 meter

151 135 Cykelkarusell
Yta 6,6 x 6,6 meter

120 080 Stratus
Yta 8,7 x 2,6 meter

151 150 Karusell Merry
Yta 5,5 x 5,5 meter

408 967 Lekställning Epa
Yta 4,3 x 4,3 meter

159 621 Sandbakbord för en och två
Yta 4,3 x 4,1 meter
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156 205 Spel Chess

098 351 Basket Point
Yta Ø 3,66 meter

121 161 Mayflower
Yta 6,0 x 4,5 meter
628 835 Vattenlekbord
Sandy
Yta 4,1 x 3,4 meter

620 91215 Talrör Speak
Yta 0,4 meter

608 911 RD+L
Lekställning Laby
Yta 4,6 x 4,6 meter

593 713 Function
Yta 6,0 x 6,0 meter

593 551 Sea swell
Yta 8,4 x 3,2 meter
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408 003 Spel Vagabond
Yta 0,6 x 0,6 meter

400 002 Spel Labyrint
Yta 0,5 x 0,5 meter

HAGS Planet
HAGS Planet är produkter för lite äldre barn
och ungdomar – de som har vuxit ur lek
ställningarna men som aldrig blir för gamla
för att röra sig och ha roligt. På HAGS Gym
finns tydliga illustrationer som visar hur
de olika funktionerna används. Rörelserna
görs utifrån ett givet rörelsemönster och
den egna förmågan. Funktionernas place
ring och avstånd från varandra gör att man
kan motionera för sig själv och i egen takt.

HAGS produkter för bollsporter uppmunt
rar till lagsporter och ökar gemenskapen
på skolgården eller lekplatsen.
Exempel på särskilt tillgänglighetsanpassade produkter inom Planet:
• Arenas entré är anpassad för rullstol och
inom arenan kan många olika aktiviteter
utföras. Sargen gör att bollen stannar
kvar på banan.

• Fotbolls- och handbollsmålen upp
muntrar till lagsporter där alla kan delta,
oavsett fysiska förutsättningar. Här blir
barnet en i gruppen och på så sätt en
del av gemenskapen.
• Bordtennisbordet är bra träning för
koncentrationen och kan även användas
av barn som är rullstolsburna.
• Baskettavlan kan placeras i anpassad
höjd – högt eller lågt, på vägg eller stolpe.

Punch
Muskelträning/koordination

Leg Press
Muskelträning

Balance
Balans/koordination

193 011 Serra
Yta 5,3 x 4,9 meter

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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193 010 bico
Yta 5,5 x 4,9 meter

193 012 flexo
Yta 5,6 x 4,9 meter

158 956 Bordtennisbord inkl nät
Yta 2,7 x 1,5 meter

193 013 tibas
Yta 5,4 x 4,8 meter

198 228 Fot- och handbollsmål
Yta 2,0 x 3,0 meter

29619712 Arena Sport Michigan
Yta 2,0 x 12,0 meter

098 332 Baskettavla
Yta 1,2 x 1,7 meter
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098 276 Volleybollstolpar
098 277 nät
Längd 10,5 meter

HAGS Plaza
I HAGS Plaza presenterar vi inredning för
det offentliga rummet – soffor, möbler
och andra produkter för vila och samvaro.
Tillgänglighetsanpassningar gäller inte
bara för barnen som ska leka. De gäller
även för vuxna – föräldrar eller mor- och
farföräldrar som har ett funktionshinder

eller är till åren komna och som vill följa
med barnen till lekplatsen.
Exempel på särskilt tillgänglighetsanpassade produkter inom Plaza:
• Skagen ger plats för rullstol vid en av
bordets sidor.

• För att skapa tillgänglighet för alla är
det bra att lämna plats för en rullstol vid
sidan om parkbänken.
• Tänk på att bänkar bör ha armstöd. Det
är en förutsättning för att personer i
rullstol ska kunna förflytta sig till soffan.

157 401 Skagen
Yta 1,7 x 1,7 meter

157 079 Olvon
Yta 2,2 x 1,6 meter

521 460/461/462 Rörkröken NB
Yta soffa 1,6 x 0,5 meter, bord 1,5 x 0,4 meter, bänk 1,2 x 0,6 meter

057 701 ELLIPSE
Soffa Yta 0,5 x 0,4 meter

Produkterna på detta uppslag är ett urval. Hela sortimentet finns i HAGS produktkatalog på hags.se.
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