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BLÁSKÓGASKÓLI - LEIKSKÓLALÓÐ

LAUGARVATN
BLÁSKÓGABYGGÐ

ATH: Hús eru ekki mæld inn - eru úr eldri grunni
sem er ónákvæmur. Áður en framkvæmdir
hefjast skal sannreyna málssetningar á staðnum.

Hellulögn

Fallundirlag - Gervigras

Skýringar:

Grassvæði

Núv. gróður

Lóðarmörk

Fallundirlag - Gúmmíhellur

Bekkir

Götulampar

Malbik - stígar og leiksvæði

Sandur

Girðing

TILLAGA AÐ ENDURBÓTUM Á LEIKSKÓLALÓÐ

Endurbætur felast aðallega í endurnýjun á yfirborðsefnum og
leiktækjum, en einnig er lögð áhersla á gróður og
endurbætur á grasi. Helstu framkvæmdaþættir eru
eftirfarandi:
· Stígur endurnýjaður, malbik í stað hellulagnar
· Undirlag við rólur og kastala skipt út fyrir gúmmíhellur og

gervigras
· Tvö leiktæki fjarlægð og eitt fært, nýr kastali.
· Í stað núverandi sandkassa kemur leiksvæði fyrir yngstu

börnin, með ungbarnarólu, kofa, jarðlægri rennibraut og
sandkassa.

· Timburkantur við timburbrú styttur, svo koma megi fyrir
jarðlægri rennibraut. Í stað sands er sett gervigras og
leiktæki.

· Grasbrekka utan við timburkant hækkuð, svo fallhæð frá
kanti minnki.

· Gúmmímottur settar á grassvæði þar sem helst má
búast við sliti.

Nýr gróður


