
Södergårds Samfällighetsförening 

Underhållsplan för lekplatser 

Senast uppdaterad: 2020-09-27 
 
 
Gårdsombuden för respektive gård på Södergård ansvarar för att nedanstående följs. 
 

Varje höst 

Underhåll: 

 Ta ner gungor. Märk dem väl med gårdens nummer. Lägg i gemensamt förråd. 

 Täck över gungdjuren med presenning/sopsäck och knyt fast med rep. 

 Gård 4 sätter upp stolpskyddet på lyktstolpen vid pulkabacken. 
  
Datum: (Samma regler som för vinterdäck.)  
Nedtag/uppsättning sker senast 1 dec. Tidigare om vintern är tidig. 

Varje vår 

Städning: 

 Sopa rent klätterställningarna. 

 Kratta bort löv, kvistar och kottar från sandytorna. 

 Rensa bort ogräs. 

 Vänd och luckra upp sanden med spade. 
 

Underhåll:  

 Kontrollera att bultar, muttrar och infästningar är hela. 

 Kontrollera att trädetaljerna är hela (testa att hacka med mejsel vid misstanke om röta). 

 Se över om behov av mer sand finns. (Ta upp detta på gårdsombudsmötet för gemensam 
beställning). 
 
Om något är trasigt måste det omgående bytas ut! (Annars uppstår säkerhetsrisker.) 
 

 Sätt upp gungor. 

 Gård 4 tar bort stolpskyddet på lyktstolpen vid pulkabacken. 
 
Datum: (Samma regler som för vinterdäck.)  
Uppsättning/nedtag sker senast 1 maj. Tidigare om våren är tidig. 

 

Målning: 

 Olja eller måla staket. 

 Bättra på ev. skadade färger på gung- och klätterställningar. 

 Olja övre bommen på gungställningar.  



Klätterställning Akrobat 
 
Lek & Fritid (www.lekofritid.se) 
Artikelnummer: LF 500-110 
 

Färgkoder: 
NCS S 5040 R60B  - Lila 
NCS S8010-G30Y  - Grön 
NCS S 2070 Y30R  - Gul 
NCS S 9000 N  - Svart 
 

Typ av målarfärg: 
Lämplig färgtyp för ommålning enligt tillverkaren är Nordsjö Tinova VX+ eller annan 
motsvarande vattenbaserad täckande oljefärg. Vi har valt att använda Beckers Perfekt 
oljefärg. För HPL-skivorna har vi valt att använda Beckers Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg. 
 

Målning: 
Skrapa och borsta av alla ytor som ska målas (tvätta om mycket smutsigt). 
Skruva av eller maskera alla klättergrepp. 
Stora omålade ytor grundmålas innan. 
Måla alla träytor två gånger. 
Måla de massiva HPL-skivorna om de bleknat. 
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Gungställning Tvåan 
 
Lek & Fritid (www.lekofritid.se) 
Artikelnummer: LF 500-122 
 
Däcksits enkel 
Artikelnummer: LF 162-700 
 
Däcksits dubbel 
Artikelnummer: LF 162-710 
 
Barnkorg (Team Fritid) 
Artikelnummer: ??? 
 

Färgkoder: 
NCS S8010-G30Y  - Grön 
NCS S1080-y90r - Röd 
NCS S2030-r90b - Blå 
 

Typ av målarfärg: 
Lämplig färgtyp för ommålning av ställningens ben är enligt tillverkaren är Nordsjö Tinova 
VX+ eller annan motsvarande vattenbaserad täckande oljefärg. Vi har valt att använda 
Beckers Perfekt oljefärg. För HPL-skivorna har vi valt att använda Beckers Perfekt Plus 
Fönster & Snickerifärg. Gungbommen oljas med vanlig standard träolja för tryckimpregnerad 
furu. 
 

Målning: 
Skrapa och borsta av alla ytor som ska målas (tvätta om mycket smutsigt). 
Stora omålade ytor grundmålas innan. 
Måla alla träytor två gånger. 
Olja bommen två gånger. 
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