1. Afrikaparken

2 . Vattenparken

Ängdalsvägen

4 . Cirkuslekplatsen

3. Bondgårdslekplatsen

Videdals torg

Hyllie vattenpark

Nydalatorget

Bunkeflostrand, Strandängsgatan
Naturen har tagit över. Plötsligt stöter du på en
giraff eller kanske en elefant. I de täta snåren finns
fullt av hemliga kojor och gångar. Spana efter dina
vänner högt upp i det stora klätternätet eller svinga
dig i lianer.

Hyllie Vattenparks gata
Följ vattnets väg! Längs banan kan du dämma upp
vattnet eller ha barkbåtsrace. Pumpa upp vattnet
och se hur det plötsligt sprutar upp i en överraskningsfontän på ett annat ställe. Och vågar du
springa genom vattenfallet?

Videdalsparken
Här kan du leka bonde mitt i Malmö! Ta hand om
djuren, ge dem gräs från ängen och vatten från
pumpen (avstängt vintertid). I den spännande stora
lekladan kan du klättra, gunga och åka rutschkana.

Nydalaparken
Välkommen upp i den runda cirkusmanegen! Testa
att rida på elefanterna, krypa genom tunnlarna
eller göra konster på studsmattan. Kanske ilar det i
magen när du susar fram i linbanan!

5. Djungellekplatsen

6. Djurlekplatsen

7. Sollekplatsen

8. Fiskelekplatsen

Möllevångstorget

Vingen

Beijers park

Scaniabadet

Fjärilsparken
Lekplatsen är som gjord för fantasifulla lekar och
upptäcksfärder i den djungellika skogen! Klättra
eller lek kurragömma i klätternät, lianer och hängbroar. Kika ut på omvärlden genom titthål i det
höga planket runt lekplatsen.

Beijers park		
Besök Malmös första temalekplats i vackra Beijers
park! Klättra högt eller kryp i tunneln på din
upptäcksfärd i grönskan. Här möter du olika djur
som giraffer och krokodiler. I ljudröret kan du ropa
eller viska till din kompis en bit bort!

Varvsparken
Res genom vårt solssystem, förundras över kalejdoskopets vackra mönster, klättra runt jorden, eller
ligga på ett moln och blicka över sol, himmel och
hav – och Turning Torso.

Varbergsplan
Ett skeppsvrak har slagits itu i två delar. En bit bort
sticker ett stort glimmande sjöodjur upp ur vågorna.
Det sägs att det är sjöodjuret som slagit sönder
skeppet, eller är det bara en fiskehistoria?

9. Hav- och strandlekplatsen

10. Musiklekplatsen

11. Rymdlekplatsen

12. Rörelselekplatsen

Musikhögskolan

Sibbarps camping

Aktrisgatan

Ystadsgatan

Hammars park
Segla över de sju haven på väg mot nya upptäckter!
Nyfikna krabbor sticker upp ur havet. En bit bort
har en stor snäcka strandat. Kryp in i den och se om
du kan höra havet. Om du vill lämna skeppet kan
du gå på upptäcksfärd i skogen intill.

Augustenborgsparken
På musiklekplatsen blir leken till ljud. Ljuden kan
bli din egen musik. Bara fantasin sätter gränser för
vad du kan skapa, tillsammans med en vän eller på
egen hand.

Fosieparken
Hur tror du det känns att fara fram mellan stjärnor
och planeter? Klättra in i satelliten Sputnik 1 och
fantisera, du bestämmer vart färden går. I parken
verkar det också som om olika satelliter landat.
Eller är det andra sorters rymdskepp vi ser spår av?

Enskifteshagen
Här finns utrymme för många olika sorters lekar
och rörelser. En perfekt plats för cykel- och skateboardåkning, eller för den som vill släppa loss och
klättra, balansera, gunga eller studsa!

13. Sagolekplatsen

14. Skogslekplatsen

15. Spindellekplatsen

16. Spirallekplatsen

Triangeln

Rönneholm

Själlandstorget

Slottsparken
Här kan du springa över de blå bubblorna, åka
rutschkana över en regnbåge, eller sitta på en grön
kulle och lyssna på sagor medan du tittar ut över
trollskogen.

Rönneholmsparken
En lummig plats med trädkojor, hoppstubbar, balansstockar, lekskulpturer och fantastiska picknickplatser. Prova att balansera upp och klättra ned i
det stora fågelboet! Eller är det en fjärilskokong?

Pildammsparken, Roskildevägen
En jättestor klätterspindel omringad av idylliska
kojhus. Kanske är det du som säljer biljetter och
glass i kiosken? Här finns dessutom en vågig bana
av trä som är härlig att spinga på runt, runt…

Magistratsparken

17. Teaterlekplatsen

18. Vattenlekplatsen

19. Äventyrslekplatsen

20. Fågellekplatsen

Stadsbiblioteket

Triangeln
Pildammsparken, Pildammsv./Baltiska v.
Välkommen till ett kalas fyllt med härliga färger,
former, musik och teater! Testa hur det är att jobba
bakom kulisserna på en teaterscen, och upptäck
sagoslottets alla vinklar och vrår.

Örtagården
Västra Rosengårdsfältet
Lekplatsen som bjuder in både lek som avkoppling.
Bada, njut i sanden, hoppa bland stenar eller åk
över vattnet i linbana. Vattnet i parken finns endast
sommartid.

Lekskulpturerna är formade som olika slags spiraler.
Hur många sätt kan du klättra på, uppåt, nedåt eller
balansera genom spiralen? Behöver du vila efter
klättringen finns en härlig fågelbogunga att ligga
och se på himlen i.

Laavägen

Mellanbäck
Kroksbäcksparken
Få utlopp för din äventyrslusta genom att ta dig
fram över klätternät, klätterkullar och rutschkanor.
Lekplatsen är uppbyggd som en hinderbana och
binds ihop via en slinga som man kan ta sig runt
utan att nudda marken – om man så vill.

Tygelsjö, nordost om Pilbäcksskolan
Flyg linbana, klättra in i nästet och lägg ett ägg,
kryp in i en holk, gunga i en fågelgunga, hoppa och
låt som en galen pippi. Välkommen till fårglarnas
värld!

21. Trädgårdslekplatsen
Ta bussen till
lekplatsen!

Borgnäs
Gyllins trädgård
Hur det är att gå balansgång på en åtta meter lång
mördarsnigel? Svaret får du här! Passa också på att
testa att leka i det flygande växthuset.

Intill varje temalekplats ser
du vilken som är den
närmaste hållplatsen.

Ta cykeln till
lekplatsen!
Ladda ner vår cykelkarta
via malmo.se/cykla.
Här har vi märkt ut alla
temalekplatser.

Det kommer mera!
Både Ribersborgsstranden
och Rörsjöparken får nya
temalekplatser 2019.

Fotograf: Andreas Larsson, förutom Vattenparken: Urszula Striner, Fiskelekplatsen: Johan Bävman, Teaterlekplatsen: Tomaz Lundstedt. Grafisk form: Malmö stad

Läs mer på
malmo.se/
temalekplatser
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Temalekplatser och temaparker

Välkommen ut och lek
i Malmö!
Cirkus, teater, djungel, ja till och med rymden.
Alla har de en plats bland Malmö stads lekplatser.
Ett tjugotal av våra kommunala lekplatser har
unika, specialbyggda attraktioner som följer
ett visst tema.
Allt för att väcka barns nyfikenhet och
stimulera deras fantasi.

malmo.se/temalekplatser

