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1. Sammanfattning
Malmö stad har genom lekplatsprogrammet (2006) arbetat för att alla då benämnda stadsdelar ska
få en temalekplats. En lekplats unik och tillägnat ett tema, som samtidigt fungerar som ett
besöksmål för alla malmöbor, inte bara de närboende. Syftet är att genomföra anläggandet av en
temalekplats med invigning 2021. Det finns idag ingen temalekplats i Oxie, vilket ger
förutsättningar för att placera nästa temalekplats här.
Lekplatsens tema har genom dialog, konceptbeskrivning, illustrationer landat i världen Nangijala
från Bröderna Lejonhjärta, en bok skriven av Astrid Lindgren.
Investeringen omfattar projektet i sin helhet från dialogarbete till anläggandet av temalekplatsen
med bl.a. förprojektering och detaljprojektering och beräknas till en kostnad av -10 100 tkr.
Driftskonsekvenserna beräknas till en kostnad av – 1 280 tkr brutto.

2. Bakgrund, syfte och mål
2.1 Bakgrund och syfte
Malmö stad har genom lekplatsprogrammet (2006) arbetat för att alla då benämnda stadsdelar ska
få en temalekplats. En lekplats unik och tillägnat ett tema, som samtidigt fungerar som ett
besöksmål för alla malmöbor, inte bara de närboende. Syftet är att genomföra anläggandet av en
temalekplats med invigning 2021. Det finns idag ingen temalekplats i Oxie, vilket ger
förutsättningar för att placera nästa temalekplats här.
Projektet startades i december 2018, efter att Tekniska nämnden beslutat om att nästa
temalekplats skulle få ett tema från Astrid Lindgrens verk.

2.2 Stadens mål
Projektet bedöms bidra till uppfyllande av tekniska nämndens grunduppdrag i enlighet med
paragraf § 7.
”Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i övrigt anges i detta
reglemente, omfattar utformning av det offentliga rummet för att skapa
förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är
tillgängligt för alla genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv
och aktiviteter. Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt
Malmöidentitet.”

2.3 Leveransmål
Efter genomfört projekt kommer en ny temalekplats vara anlagd i Oxie med tema Nangijala
från Astrid Lindgrens saga ”Bröderna Lejonhjärta”.
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3. Projektets omfattning
3.1
Orientering
Hanehögaparken ligger centralt i Oxie. Ytan som kommer att utgöra lekplatsen är i sin helhet
6000 kvm.

3.2

Illustrationsplan
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3.3 Detaljplan
Ej aktuellt, ryms inom befintlig detaljplan.
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut
Ej aktuellt

3.5 Genomförande
Investeringen omfattar alla moment i projektet från dialogarbete till entreprenad och
slutbesiktning.
Projektet startades med en förstudie som behandlade temats avgränsning, samarbetet med Astrid
Lindgren AB angående temat samt ett dialogarbete med förskolebarn och grundskolebarn i Oxie.

3.5.1 Dialogarbetet

Dialogen med barnen gav många nyckelord till arbetet såsom äventyr, spänning, läskigt, coolt,
lugnt, mysigt m.m. och har varit en viktig inriktning i arbetet. Det var också viktigt för barnen att
få återkoppling under projektets gång, vilket de har fått. Att använda dialog i arbetet var ett
verktyg i enlighet med Astrid Lindgrens egen syn på barnperspektivet:
”Får du inspiration av dina egna barn eller barnbarn, när du skriver, det brukar man
också fråga, och på det kan jag svara, det finns inget annat barn som kan inspirera mej än
det barn som jag själv var en gång. Det är inte alls nödvändigt att man har egna barn för att
skriva barnböcker. Man måste bara själv ha varit barn en gång – och så komma ihåg
ungefär hur det var”
http://astridlindgrensvarld.se/astrid-lindgren/astrid-om-sig-sjaelv/
Naturen var också en viktig faktor, som ofta genomsyrar många av författarens böcker. Det var
en tidig inspirationskälla för barnens lek. Att leken och fantasin får ta sin form genom stock, sten
och växtlighet:
”Om någon frågar mig vad jag minns från barndomstiden, så är min första tanke ändå inte
människorna. Utan naturen som omslöt mina dagar då och fyllde dem så intensivt att man
som vuxen knappast kan fatta det. Smultronrösena, blåsippsmarkerna, gullvivsängarna,
blåbärsställena, skogen med linneans skära klockor i mossan, hagarna runt Näs, där vi
kände var stig och var sten, ån med näckrosorna, dikena, bäckarna och träden, allt det
minns jag mer än människorna.”
https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/opinionsbildaren
Temalekplatsens inspiration och tolkning av sagan har utgått från bokens värld. Filmen är likt
temalekplatsen en tolkning av den berättade världen.
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3.5.2 Platsens förutsättningar och konceptuell idé

Den höga naturliga kullen, de vilda buskagen och stora gräsytorna gav förutsättningar för mer
växtlighet. Likaså skapade den spännande terrängen och topografin möjligheter till en värld av
konstraster mellan det goda och onda. Det ledde till temat Bröderna Lejonhjärta och världen
Nangijala med den lummiga dalen med körsbärsträd, den inringade byn med vakter, restaurangen
som blir en naturlig fikaplats och toppen av berget med den äventyrliga och farliga draken.
Konceptet togs fram tillsammans med en scenograf för att skapa tydliga karaktärsdrag inne i
Nangijala. Det skissades fram en bro, bäck, små gårdshus, en ringmur, vakttorn, galopperande
hästar och en drake. I Nangijalavärlden färdas man runt via sammanlänkade gångar utan slut så
att leken inte slutar. Vissa gångar upp mot bergets topp är mer slingriga och snåriga för att väcka
nyfikenhet och utmaning.
3.5.3 Utformning

På tur i Nangijala
Från huvudentréns inramande rosor leds du in bland körsbärsträden som omgärdar gårdshusen. Här kan du
hämta vatten från brunnen, baka dina kakor i sandlådan och hälsa på hönsen. Går du åt vänster möter du en
stenlagd bäck och en bro som leder en vidare mot den gemensamma fikaplatsen där du kan få din fika för dagen.
Härifrån kan du ta dig över blommande ängsytor tillbaka via klätterstolparna till gårdshusen. Hoppa upp på en
av hästarna som kan ta dig vidare mot gungorna och den andra byn. Den byn som är inhägnad och bevakad av
vakter från sina utsiktstorn.
Inne i byn kan du sätta dig ner under trädet en varm dag, leka med varandra bland småhusens olika uttryck eller
varför inte ta en rutsch ner i sanden. Längre bort ser man en öppning, lite mer blygsam öppning än tornens, mot en
gång som leder en vidare uppför berget. Det är snåriga, lite taniga buskar som möter en längs barkflisgången och
däruppe ligger hon, draken. Sätt dig ner på hennes huvud och titta ut över Nangijala med den utsikt du får
däruppe eller rutscha ner längre bort genom hennes svans. Glöm inte att kika in i grottan som gömmer sig under
draken. Härifrån kan du sedan ta dig ner igen till sandlådan, gungorna eller vad som faller dig in.
Som sagt fantasin är din!
Konceptet ledde till en illustrationsplan över området som breder ut sig från kullens fot till topp.
Lekplatsen innefattar unika element av en drake i form av en klätterställning, en låg bro över en
stenlagd bäck, gårdshus och brunn bland körsbärsträd, en ringmur och vakttorn som omger den
inhägnade byn. Alla dessa specialutrustningar har godkänts av en expert på lekplatssäkerhet under
projekteringens gång. Förutom de specialiserade utrustningarna finner man galopperande hästar,
en fikaplats, gungor, småbarnsrutsch, små lekhus, klätterstolpar, vippgungor och en sandlåda. Till
sandlådan finns ett tillgängligt baksandbord och längre bort en tillgänglig fåtöljgunga. Dessa
lekutrustningar, gårdshusen och fikaplatsen binds samman med tillgängliga markmaterial såsom
stenmjölsgångar och trätrall.
Nere i dalen är det fokus på småbarnsleken och ju längre uppför berget man kommer fokuseras
leken mer mot de äldre barnen. Nangijalas olika konstraster svetsas också samman genom de
återkommande och omtyckta brevduvorna, som dyker upp på lite olika ställen. Den populära
befintliga pulkabacken på kullens östra sida behålls oförändrad, men kommer på ett naturligt sätt
inkluderas i drakens värld.
Natur och vegetation har fått en stor roll i gestaltningen både utifrån befintliga snåriga buskage
till att plantera ett flertal nya träd och planteringar som omsluter platsen. Genom detta snåriga
buskage finner man de mer utmanande och smala gångarna upp till berget.
I dalen leds man över en ängsyta som tillåts få vara blöt genom fördröjning av regnvatten. Denna
yta har fått ny växtlighet och ett vildare och mer ängslikt uttryck.
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3.5.3 Avtal med Astrid Lindgren AB

Under våren 2020 när Astrid Lindgren AB fick ta del av dialogmaterial, konceptskisser och
slutligen se en planritning fick Malmö stad tillstånd att använda det skyddade namnet ”Nangijala”
för lekplatsen. Det har reglerats via avtal ”Licensavtal – Nangijala” 20-02-04.

3.6 Tidplan
Objektsgodkännande Tekniska nämnden
Upphandling utförandeentreprenad
Utförandeentreprenad
Slutbesiktning
Invigning

Juni 2020
Juli-sep 2020
Nov 2020 – april 2021
Maj 2021
Maj-juni 2021

3.7 Potentiella föroreningar
Markmiljöspecialist på Fastighets- och gatukontoret har gjort en historisk inventering för att
avgöra sannolikheten att det förekommer förhöjda halter på platsen. Sannolikheten bedöms som
låg. Ingen föregripande provtagning eller sanering behövs, men vid hantering av schaktmassor
ska dessa provtas för att främja en korrekt masshantering.

3.8 Osäkerhet och risker
Projektet har ett flertal specialutrustningar, som kan medföra högre kostnad än kalkylerat och kan
påverka anbuden för utförandeentreprenad.
Under entreprenadens schakt kommer massorna att provtas för vidare analys av marken. Det kan
visa sig finnas okända föroreningar.
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4. Ekonomi
4.1 Projektkalkyl
Den totala investeringen för projektet beräknas till – 10 100 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas
till – 1 280 tkr brutto.

Projektkalkyl Investering
Investeringsbidrag
Summa inkomster

Tkr

0

Entreprenad
Projektering
Förprojektering
Byggprojektledning
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Utredningar
Rivning av byggnad / konstruktion
Sanering under MKM
Sanering över MKM
Kreditivränta
Intern tid
Oförutsett

-8 250
-750
-100
-300

-250
-100
-100
-250

Summa utgifter

-10 100

Projektnetto

-10 100

4.1.1 Utgifter

Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 10 100 tkr. Största utgiften i
projektet är entreprenaden som beräknas till -8 500 tkr. De upparbetade investeringsutgifterna till
och med april 2020 är ca -1 045 tkr och består av projektering och interntid. Utgifterna är
bedömda i prisläge januari 2020.
4.1.2 Inkomster

Ej aktuellt för detta projekt.

8 │ Fastighets- och gatukontoret │ Underlag objektsgodkännande

4.2 Likviditet
År
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Summa

Utgifter Inkomster
-290
-3 610
-5 600
-200
-200
-200
-10 100

0

Summa
-290
-3 610
-5 600
-200
-200
-200
0
-10 100

4.3 Driftkonsekvenser
Driftkonsekvenser Tkr
Allmän platsmark
År
Intäkt
Kostnad
2021
-1 280

Summa

0

-1 280

Kvartersmark
Intäkt
Kostnad

0

0

Netto
-1 280
0
0
0
0
0
-1 280

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -1 280 tkr brutto för
Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3% använts,
avskrivningstiden är beräknad på 10 år för utrustning och resterande anläggning skrivs av på 60 år
och drift och underhållskostnaderna är beräknade att öka med -450 tkr per år.

4.4 Budgetavstämning
Projektets kalkyl ryms inom Fastighets – och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för
kategori Stadsmiljöutveckling.
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