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Prosjektbeskrivelse oppgradering lekeplasser 

Kleivhaugen borettslag består av 97 rekkehus. Vi har fem områder i laget der det er lekeplasser med sandkasser 

og husker. Tidligere var det lekehus på en del av tunene også men disse har blitt fjernet da de var i dårlig stand. 

I årsberetningen til generalforsamlingen for borettslaget i 2011 og 2012 ble det vedtatt at styret skulle arbeide 

med å oppgradere lekeplassene.  Styret har innhentet anbud og gjort befaring med flere leverandører og kommet 

fram til et utvalg apparater som vil gi tilbud for barn i ulike aldrer. Ved å plassere litt ulike lekeapparater på de 

ulike tunene ønsker vi å invitere til at barna besøker de andre tunene også.  Arbeid vil bli gjort på fire tun. 

Leverandør er Olsen & Indrøy Hage og Anlegg AS og apparatene er fra Søve Lekemiljø. 
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Knolltunet, Søråshøgda 163-199 

Eksisterende lekeapparater: Huske og sandkasse 

På dette tunet setter vi opp en politibil. Denne passer godt for de minste barna som liker rolleleker. 
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Vesle tun ved Søråshøgda 145-157 

Eksisterende lekeapparater: Sandkasse 

På dette tunet vil gamle jernbanesviller brukt som kant fjernes. 

Dette tunet har en liten lekeplass og vi vil her plassere en vippehuske for to barn. 
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Nedre tun, Søråshøgda 101-127 

Eksisterende lekeapparater: Sandkasse 

På dette tunet vil gamle jernbanesviller brukt som kant og trapp fjernes og erstattes av kantstein. 

Det vil også bli lagt ny beleggningsstein. 

Lekeområdet vil oppgraderes med et lekeområde bestående av ulike balanse leker til høyre for sandkassen 
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Øvre tun, Søråshøgda 101-127 

På dette tunet stod det tidligere et lekehus til høyre for husken. Her vil vi sette opp et rutsje og klatrestativ 
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