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Naturlekplats i Kronogården
ÄLVÄNGEN. Mitt inne
i skogen följer du de
slingrande stigarna på
gräs, grus och träspångar.
Utmed stigarna bjuder
naturen på mystik och
äventyr och det finns
något nytt att upptäcka
efter varje krök.
Naturlekplatsen
Myternas Skog vid
Kronogården invigdes i
strålande höstväder på
söndagsförmiddagen.
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Klättra in i ett trädhus med
stammen mitt i rummet,
handla i en skogsaffär, möt
träskulpturer, kasta kotte
och spring nyfiket genom
den böjda pilträdstunneln.
Plötsligt befinner du dig mitt
i en hinderbana, du far upp i
klätterställningen för att sedan välförtjänt få vila benen i
sittgrupperna vid den väderskyddade grillplatsen.
– Vi ville skapa en naturlekplats, inte en lekplats i
naturen, berättar Göran Eriksson på BoKlok som tillsammans med Veidekke Bostad har planerat och byggt
den unika platsen.
– Vi vill stimulera till
utelek och en nyfikenhet på
naturens kontraster och härlighet. Samtidigt blir det här
Vi ville skapa en
naturlekplats,
inte en lekplats
i naturen.
GÖRAN ERIKSSON

en samlingsplats, en knutpunkt för boende i området
som underlättar att lära känna sina grannar på ett enkelt
sätt, säger Göran.
Ledordet under hela arbetet med naturlekplatsen har
varit involvering.
– Det är ju utifrån människors bostadsdrömmar vi
skapar våra bostadsprojekt,
så det var självklart att de
boende skulle vara med och
ta fram planerna för naturlekplatsen, säger Magnus
Thölén på Veidekke Bostad
och fortsätter:
– Vi genomförde två
workshops där de boende i
området fick ge sin vision
av den perfekta lekplatsen.
Arbetet leddes av landskapsarkitekterna Karin Brodin
och Ulrika Gunnman från
02 Landskap och resultatet
blev Myternas Skog, som nu
varsamt skulpterats fram av
Björn Edsholm från Björns
motorsågskonst. Dessutom
har Ale kommun, genom
parkchefen Anders Alfredsson, varit djupt involverade i
processen.
Utformningen av naturlekplatsen följer befintlig
natur, så stigar och redskap
smälter naturligt in i den

Kvintetten som möjliggjort en naturlekplats vid Kronogården. Magnus Thölén, Veidekke, Kristoffer Ardstedt och Bill Nordqvist från Trädtransport i Väst AB, Björn Edsholm,
Björns Motorsågskonst som tillverkat alla träskulpturer, och Göran Eriksson, BoKlok.

vackra skogen. Stor vikt har
lagts vid att använda naturliga material såsom trästockar
och befintliga stubbar.
Temat för parken är aktivitet kombinerat med gemenskap och lite mystik.
Stora delar är tillgänglighetsanpassade för barnvagnar och rullstolar medan de
mindre mjuka stigarna bör
beträdas per fot.
I samband med söndagens
invigning dukade arrangören
upp med en äkta skogslunch
bestående av korv med bröd
och dricka. Kultur- och fritidsnämndens
ordförande
Anders Rollings (S) klippte
repet från Repslagarmuseet i
Älvängen.
– BoKlok och Veidekke
Bostad har byggt och bekostat naturlekplatsen. Nu
skänker vi den till Ale kommun, som kommer att sköta
drift och underhåll, avslutar
Magnus Thölén.

Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Anders Rollings (S)
klipper repet från Repslagarmuseet och förklarar Myternas
Skog invigd.

Jordan Berntsson satte sig i Skogboa medan Matthis Wolff, på
besök från Tyskland, höll sig inne i densamma.

Det var utlyst en tävling bland barnen i Kronogården där det
gällde att teckna en träskulptur. Vann gjorde Nellie Nilsson, 9 år.

Magnus Petersson och sonen Emanuel tillsammans med kusinen Alice Kvarneberg och pappa Andreas njöt av att sitta ute i det fria och
äta grillad korv.

