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HELGÖVÄGENS LEKPARK (BOSUND) 

GEOGRAFISK PLACERING 
Anläggningens namn Helgövägens lekpark 
Adress Helgövägen 23, 68560 Eugmo 
Koordinater N 63° 48.15 

E 22° 50.33 
Avstånd till huvudväg, 
landsväg 749 

Ca 200 meter, längs Helgövägen  

Karta 

               
FOTON

 



 
 

ALLMÄNNA UPPGIFTER 

Storlek Lekparkens tomt är totalt ca 3130 m2 
Öppethållningstid Dagligen, ej tidsbegränsad 
Besökare/kunder Besökarna är i huvudsak barn med föräldrar från 

kringliggande bostadsområden. 
Specialgrupper Lekparken används inte av specialgrupper. 
Max antal per gång Ej begränsat 
Standarder och CE-
märkningar 

Utrustning och lekredskapen i lekparken är 
egentillverkade. Skyddsplaströr har monterats på 
nedre delen kättingarna på gungorna. 

Tillsynsmyndighetens 
granskningar 

Lekparken är godkänd av tillsynsmyndigheten och 
införd i register över tillsynsobjekt. 

 

 



UTRUSTNING OCH BRUKSANVISNINGAR 

Utrustning och redskap  
Gunga, åldersgrupp över 3 år 1 
Bord med bänkar 1 
Pulkabacke 1 
Rutschbana, åldersgrupp över 1 år 1 
Sandlåda, åldersgrupp över 1 år 1 
Gungbräde, åldersgrupp över 3 år 1 
Volleybollsplan 1 
Roskkorg 1 
  
  
  
 
  

 

Användningsinstruktion Lekredskapen är av det slaget att användaren utan 
handledning av annan person kan ta i bruk 
utrustningen. 

Anskaffningstidpunkt Lekredskapen är egentillverkade 
Skyltar & Anvisningar Skylt finns uppsatt som anger: 

- Lekplatsens namn 
- Lekplatsens adress 
- Anläggningens ägare/service med tel nr 
- Allmänt nödnummer (112) 

 

ÖVERVAKNING 

Allmänt Lekparken har ej personal som övervakar eller 
instruerar i användningen av lekredskapen. 

 

SERVICE, UNDERHÅLL OCH RENHÅLLNING 

Service, underhåll Tekniska avdelningen på Larsmo Kommun ansvarar 
för rutinmässigt- och korrigerande underhåll av 
utrustningen. Denna typ av underhåll innefattar fel 
eller brister som åtgärdas för att återställa funktion 
och säkerhet till erforderlig nivå. 
Utför regelbundet egenkontroll av utrustningen vid 
servicebesök. Montörerna/servicemanskapet skall 
vara ansvarskännande, yrkeskunniga samt för varje  
arbetsmoment lämplig. Vid behov utbildas 
servicemanskapet i underhållet av redskapen. 
Vid större reparationer måste tillverkarens 
anvisningar följas och reservdelar användas. 

Renhållning, städning Tekniska Avdelningen utför städning vid behov.  
Vid rutinmässiga underhållen städas också 
lekparken vid behov. 
Besökare kan meddela Tekniska avdelningen om 
städning av lekparken krävs. 

Rutin för felanmälan 
 

Besökare kan meddela observationer av fel på 
utrustning/redskap till Tekniska Avdelningen 

Kontaktperson Arbetsledare: Henrik Kackur, Tel. 044-721 7703 
 



RISKIDENTIFIERING OCH FAROANALYS 

Skyddsområden kring 
utrustningen 

Varje lekredskap har eget skyddsområde som 
måste vara rent från andra redskap, ex. cyklar, 
barnvagnar m.m 

Konstruktioner eller tillägg 
som byggs av användarna 

Om på platsen av användarna byggs egna 
lekredskap eller tillägg till pulkabacken kan de 
utgöra en risk i något skede. Kommunen avlägsnar 
sådana konstruktioner/tillägg som inte uppfyller 
kraven på säkerhet.  

Missbruk Mopedburen ungdom som missbrukar anläggningen 
är en riskfaktor. 

För stort besöksantal/ risk 
 

Om för många besökare samtidigt vistas i parken 
kan det medföra oberäkneliga konsekvenser. 

Slitage och materialtrötthet Slitage på utrustning kan ge upphov till allmänt 
förfall av underhållsansvar och observans för 
utrustningens skick.  

Årstiderna Något speciellt vinterunderhåll med snöskottning 
/sandning finns inte. Användningen av lekredskapen 
vintertid är en risk och rekommenderas inte pga att 
underlaget fryser till och blir halt. Det stötdämpande 
underlaget fungerar heller inte vintertid. Små barn 
bör ha en vuxen med som vintertid kan bedöma 
underlagets egenskaper pga av temperatur-
växlingar.  
Gungornas kedjor tas bort under vintern för att 
förhindra användning. 

Skyddsstaket Skyddsstaket finns inte som hindrar användare av 
pulkabacken att åka in i träd, lekredskap m.m. 
Skyddsstaket finns inte som hindrar att man kan åka 
ut på Miasasgränden. 

Åldersgrupp Varje lekredskap i parken är rekommenderad för en 
viss åldersgrupp. Om användaren inte uppfyller 
rekommenderad ålder kan oberäkneliga situationer 
och skador uppstå. 

Belysning Någon belysning finns inte för att minimera 
skaderisken vid användningen av pulkabacken 
vintertid samt lekparkens utrustning under mörka 
årstider. Parken finns i nära anslutning till 
Helgövägen som till en del lyser upp lekparken. 

Risk Tappad kontroll i användningen av lekredskapen 
kan leda till: dödsfall, skallskador, nack- och 
ryggskador, hand- och armbågsskador, fotleds- och 
knäskador, skrubbsår etc. 

Följder Då sannolikheten för lindrig/liten skada kan föreligga 
bör säkerhetsarbetet kontinuerligt utvecklas och 
aktualiseras för besökarna. 

Omgivningen, vägar, vatten Lekparken ligger ca 160 m från Norra Larsmovägen 
som är livligt trafikerad. Helgövägen som löper intill 
parken är svagt trafikerad men bör ändå tas i 
beaktande av parkbesökare. Parken ligger ca 150 
meter från Larsmosjön. Vintertid kan det finnas 
farliga strömmar med öppet vatten. Lekparken är 
öppen för alla därför finns risken att barn som leker i 
parken kan skadas, dödas, bli bortförda eller 



kidnappade. Parken har inte videoövervakning ej 
heller finns staket runtom. 
Små barn bör inte lämnas obevakade i lekparken 
pga av dessa risker. 

Rovdjur m.m Sannolikheten att farliga situationer uppstår pga 
stora rovdjur med ex. varg eller björn är liten. 
Runtom parken finns skogsområde med orörd skog. 
Risken för huggorm-, insektbett finns. 
Lekparken ligger i ett detaljplanerat bostadsområde 
varvid det säkert förekommer lösa katter eller t.o.m 
hundar som kan besöka parken och lägga sin 
avföring där. Större hundar som slitit sig lös från sin 
ägare kan springa in på lekparken och orsaka 
farosituationer och skada parkbesökare. 

 

REGISTRERADE RISK-  OCH SKADESITUATIONER/TILLBUD 

Observationer av risk Observationer av risksituationer eller 
skadesituationer antecknas i verksamhetsidkarens 
egen olycksbokföring. 

 

SÄKERHETSARBETE OCH SKADEFÖREBYGGANDE 

Alarmering/ 
larminstruktion 

Alla alarm görs till allmänt nödnummer 112, polis, 
räddningstjänst, ambulans etc. 
Alarmering utförs med privat mobiltelefon. 
Instruktion för nödsituation med adressuppgift och 
koordinater finns uppsatta. 

Handlingsinstruktion för 
nödsamtal till 112 

1. Ring själv nödsamtalet om du kan 
2. Berätta vad som har hänt 
3. Ange exakt adress och kommun 
4. Svara på frågorna 
5. Handla enligt de instruktioner du får 
6. Avsluta samtalet först när du får tillstånd att göra 
det 

Visa de hjälpande enheterna vägen till platsen. Ring 
nödnumret på nytt om läget ändras. 

Bedömning av utryckningstid Vid nödsamtal till 112 är den uppskattade 
utryckningstiden ca 15 minuter innan 
räddningspersonal når lekparken. 

Dämpande underlag Runtomkring samt under lekredskapen finns ett tjockt 
lager med sand för att minimera eventuell skada som 
kan uppstå om man tappar kontrollen och faller till 
marken. OBS! Fungerar inte vintertid eller vissa 
temperaturväxlingar med minusgrader. 

Allmänna 
säkerhetsföreskrifter för 
användarna 

- Använd lämplig klädsel, sådana persedlar 
som kan orsaka farosituationer (ex. halsduk, 
lösa remmar) tas bort innan man tar i bruk 
lekredskapen.  

Instruktioner för säkerhet och 
trivsel 

- All användning av lekparken sker på egen risk 
- Mopeder och andra fordon är inte tillåtna i 

parken 



- Ta hänsyn till andra användare 
- Vistas inte i onödan på lekredskapens 

skyddsområde 
- Håll ordning och släng allt skräp i skräpkorgen 
- Graffiti och andra målningar är förbjudet 
- Se till att medhavna hundar/katter inte kan 

lägga sin avföring i sandlådan och plocka upp 
efter dom  

 

ANMÄLNING TILL MYNDIGHET 

Handlingsplan och anmälning 
till tillsynsmyndigheten, 
allvarliga olyckor.  
Använd blanketten: 
”Registrering av farlig 
situation” 
 
 
 
 
 
 
Olycksstatistik för mindre 
skador och ”nära ögat” fall: 

Anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med 8§ i 
konsumentsäkerhetslagen görs även vid föranledda 
skadesituationer. 

- Tiden när olyckan skedde 
- Den skadades ålder, kön 
- Antal barn som var involverade 
- Redogörelse för olyckan 
- Skadans omfattning 
- Vittnesuppgifter 
- Preventiva åtgärder för skadesituationen 

 
Antecknas i verksamhetsidkarens egen olycks-
bokföring. Statistiken följs upp och åtgärder vidtas 
om orsak därtill föreligger. 

 

SÄKERHETSDOKUMENTETS ARKIVERING OCH UPPDATERING 

Vid tekniska avdelningen Säkerhetsdokumentet förvaras i handarkiv vid 
tekniska avdelningen samt på Larsmo kommuns 
server 

I centralarkiv Säkerhetsdokumentet eller uppdaterat 
säkerhetsdokument förvaras varaktigt i Larsmo 
kommuns centralarkiv, tillsammans med övriga 
uppgjorda säkerhetsdokument.  

Uppdatering Uppdateringen sker vid förändring av verksamheten 
eller vid förändrad lagstiftning. 

 

DELGIVNING AV SÄKERHETSDOKUMENTET 

Annan deltagare eller 
arrangör 

Den lokala räddningsmyndigheten delges 
säkerhetsdokumentet. 
Personal som deltar i och ansvarar för underhållet. 
Daghem, gruppfamiljedaghem m.m som regelbundet 
besöker lekparkerna. 

Kommunstyrelsen Säkerhetsdokumentet delges kommunstyrelsen 
vilken bifogar dokumentet till kommunens 
beredskapsplan som bilaga. 

 

 

 



TIDPUNKT FÖR UPPGÖRANDE OCH UPPDATERING AV 
SÄKERHETSDOKUMENTET 

Tidpunkt för uppgörande av 
säkerhets- 
dokumentet 

Säkerhetsdokumentet har upprättats den 01.10.2012 
 
Dokumentet gjorts av: Mats Asplund 

Tidpunkt för 
uppdatering av 
säkerhetsdokumentet 

Säkerhetsdokumentet har reviderats den 31.01 2014 
 
Dokumentet uppdaterarats av: Jonas Snellman 
 

 


