
Lekparken blir en mötesplats för
alla
När de gamla lekparkerna i samfälligheten Bärnstenen på Carlshem i Umeå hunnit bli närmare
40 år dög de inte längre. Medlemmarna har själva byggt nytt, men tackar Anders Sjöström för
att han hållit i trådarna och styrt upp arbetet.
- Vi tyckte att det skulle bli för dyrt att köpa tjänsterna så vi bestämde oss för att själva bygga
lekplatserna, säger Anders när han överraskas med en VK-tårta.
Nu är lekparkerna – en större och två mindre i området – klara och det kryllar ofta av barn. Det bor
väldigt många barnfamiljer i området.
Anders påpekar att många medlemmar har hjälpt till med bygget, men grannarna konstaterar att
arbetet inte hade fungerat utan honom. Han har planerat och gjutit för att arbetet skulle kunna
genomföras.
Det var på årsmötet i våras som beslut togs om att bygga nytt, efter att lekparkerna dömts ut vid en
besiktning. Utrustningen dröjde dock och det hann bli sommar innan allt fanns på plats.
- Då var det många som hade egna projekt på gång eller var bortresta på semester.
Anders var själv en av dem som kunde varit bortrest. Frun kommer från Kina och han och/eller frun
åker dit varje år. Vartannat år åker de med hela familjen.
Dessutom var det nog mer jobb än vad de trodde från början.
- Försäljaren sade att det var ”nästan ingen gjutning” – det var nästan BARA gjutning, säger
grannarna på Bärnstensvägen som bland annat lagt ner 700 liter cement enbart under karusellen.
I slutet av augusti kom de i alla fall igång med bygget.
- Försäljaren bjöd faktiskt på viss montering eftersom utrustningen kom så sent, säger Anders.
- Strålkastarna har lyst nästan varje kväll, säger Maria Winroth som bor alldeles intill den stora
lekparken. Och Anders har varit där så gott som varje kväll och även på helgerna.
Anders engagerade arbete ledde till att många som såg honom jobba också kom dit och hjälpte till.



Sedan hade de fikapaus varje kväll, för att ytterligare underlätta arbetet.

Barnen var med även på den högtidliga invigningen i september, då de med varsin sax i handen fick

klippa band.

Anders Sjöström har själv bott i området i två-tre år, men i familjen finns tre barn som förstås kommer

att använda lekparkerna som ligger alldeles runt hörnet från deras hem.

I sitt dagliga arbeta jobbar han som dataprogrammerare och det är lite av inställningen från jobbet

som han tagit med sig till lekparken i bostadsområdet.

- Jo, det är samma som på jobbet, när man arbetar med projekt. Är det ingen ordning och reda

fungerar det inte, då måste någon ta itu med det.

Anders såg behovet och såg till att det hände saker – med god hjälp av grannarna.

- Det är skönt att det blev bra. Detta är en mötesplats för de boende.

Om han inte hade tagit tag i uppgiften som ”arbetsledare” så hade arbetet med lekparkerna

förmodligen försenats avsevärt.

- Det hade blivit dyrt – och kanske hade det inte ens blivit klart i år.

Nu finns det hopp om att det kan bli ännu bättre och det är delvis tack vare Anders.

- Jag har en tidigare kollega som ska bli trädgårdsmästare och som funderar på att göra sitt

examensarbete här.
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