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Samfällighetsföreningen Resedan, Klarbärsvägen, 691 47 Karlskoga

Tack för besöket hos er.

Besiktning utförd 2017-10-10
Besiktning utförd i enlighet med gällande Svensk Standard SS-en1176:2008 och 

1177:2008, samt i enlighet med lagstiftning såsom PBL, BBR, ordningslagen och pro-

duktsäkerhetslagen. 
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Besiktningsprotokoll

Välkommen att återkomma till mig vid frågor avseende detta protokoll. 

Besiktningsman:

/ Robert Lapidus - Readymade AB - info@lekplats.se 

Member of committee SIS/TK379 



Lekställning - märke Kompan

C-fel. Avsaknad av bultskydd. 1176-1, 4.1.4
B-fel. Avsaknad av klättergrepp. Fingerfälla. 1176-1,4.2.7.6
C-fel. Glappande bult. 
B-fel. Sandkvalitet. 1176-4.2.8.5.2

Volträcke

C-fel. Sandkvalitet. 
1176-1:2008 - 4.2.8.5.2

Gungställning

C-fel. Sandkvalitet. 
1176-1:2008 - 4.2.8.5.2



Gungställning - märke Slottsbro

C-fel. märkskylt saknas 1176-1, 7.1
B-fel. Slitna länkar mot gunga. Minst 1 st. bör bytas omgående. 1176-1-4.2.5
B-fel. Överskottskedjor. Bör avkapas.

C-fel. Sandkvalitet. Beväxtlighet. Felaktig fraktion. 1176-1:2008 - 4.2.8.5.2
B-fel. Hållfasthet. Tendens till rötskada på benavslut. Gäller främst sydöstra benet. Svårt 
att avgöra hur allvarlig denna skada är. Bör hållas under uppsikt. 1176-1-4.2.5

Lekstuga

A-fel. Stryprisk. får ej finnas öppningar mellan 9-23 cm. 1176-1 4.2.7.2



Bord och bänkar

C-fel. Bord med uppstickande bräda. 1176-1-4.2.5

Rutschkana

B-fel. Avstånd till trappa (hårda föremål) på sidan av rutschkanan skall vara 1 meter. 
1176-3-4.8



Information om drift/underhåll/besiktning: 

Driftsansvarig fastställer lämpligt besiktningsschema samt dokumentation av den personal 

som ingår i organisationen för besiktning. All personal som utför besiktning skall ha den 

kompetens som erfordras. Personal skall vara informerad om sitt ansvar, t.ex. att

förhindra att allmänheten har tillträde till lekplatsen, när säkerheten inte kan garanteras. 

Dokumentation av utförda besiktningar skall ske enligt den driftsplan som upprättats och 

vara tillgänglig för berörd personal. Driftsplan skall säkerställa att brister som upptäcks vid

besiktning, åtgärdas enligt de rutiner som gäller för besiktning och underhåll.

Rutinmässig visuell besiktning. Denna besiktning möjliggör upptäckandet av brister som 

uppkommit till följd av t.ex. vandalisering, slitage eller väderpåverkan. Besiktningen kan 

utföras av personal som ofta kommer i kontakt med lekplatsen, men som inte nödvändigtvis 

behöver ha fördjupade kunskaper gällande säkerheten i gällande standard, eftersom det här 

kan bli nödvändigt med daglig visuell besiktning.

Funktionsbesiktning

En besiktning som är mer omfattande, där kontroll av funktion och stabilitet ingår. Särskild 

uppmärksamhet bör ägnas de delar som utsätts för slitage (rörliga delar). Besiktning utförs 

minst 4 gånger per år.

Årlig besiktning

En årlig besiktning skall planeras utifrån de omständigheter som gäller för respektive le-

kplats. Vid denna besiktning bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa 

årliga besiktning. Vid en årlig besiktning skall alltid en helhetsbedömning göras på grundval 

av lekredskapens säkerhetsnivå, som kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller 

utbyte av komponenter. Brister som röta och korrosion beaktas särskilt vid besiktning av 

äldre lekredskap. Besiktning skall utföras av person med fackkunskap och med iakttagande 

av tillverkarens anvisningar.

Välkommen att återkomma till mig vid frågor avseende er lekplats.

Robert Lapidus - Readymade AB - 031-550700 - info@lekplats.se


