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Bakgrund  

 Tiveds utvecklingsgrupp har funnits i över 25 år, och har genom åren verkat för 

utveckling av Tived och Tiveden som område för boende och besökare. 

Tiveds skola var tidigare en lokal mötesplats för barn och unga i området. Den 

stängdes som skola år 2004. Byggnaden ägs numera av Skolbyggnaden i Tived ek. 

förening, en lokal förening som drivs med ideella krafter. Laxå kommun hyr lokaler i 

bottenvåningen för Tiveds förskola. På den fd. skolgården finns en liten fräsch 

lekpark, som nyttjas flitigt under den snöfria delen av året. I direkt anslutning till 

skolbyggnad och lekpark finns, sedan mer än 10 år tillbaka, även den trevliga 

naturslingan Konst-i-Ring, en årlig utomhusutställning med konstverk av traktens 

konstnärer och förskolebarn, öppen juni – september. Utställningen arrangeras genom 

Tiveds Utvecklingsgrupp. 

 

Vad ville vi med projektet och varför?  

Vi ville utveckla lekområdet intill Tiveds skolbyggnad med att antal ”lekgläntor” med 

olika Tivedsteman, för att genom lek och berättelser förklara Tivedens kultur för barn 

i förskoleåldern. Tillsammans med barn och förskolepersonal på Tiveds förskola, 

skulle lekområdet och berättelsernas detaljer utformas. Genom leken och sagan 

hoppades vi att förståelsen för djur och natur samt Tivedens historia skulle öka, vilket 

i sin tur skulle ge barnen större glädje av sin vistelse i området. Kopplat till varje 

lekglänta skulle det finnas sagor, berättelser och information tillgängliga -  om tex 

djuren i vår skog mm.  

 

Vilka har arbetat med projektet?  

Projektgruppen, om tre personer, samt ytterligare  ca 30 personer, t ex  lokala 

entreprenörer/företagare som anlitats, personer i och kring Tiveds Utvecklingsgrupps 

styrelse som medverkat ideellt, personal och förskolebarn på Tiveds förskola, Laxå 

kommun, som bollplank och  testpatrull. Dialog med Laxå kommun angående 

aktiviteter på hemsidan Tiveden.se samt kommunens byggnadsavdelning angående 

EU-säkerhet och lekredskap. Sveaskog och Skolbyggnaden i Tived ek förening genom 

upplåtelse av mark för projektet.  

Projektgruppen  har hållit i planering och genomförande av projektet. Man har i de 

olika delarna bett om hjälp med specifika arbetsuppgifter från personer i trakten som 

har intresse och kunskap i dessa uppgifter, privatpersoner, anställda eller företagare.  

  

Gick projektets genomförande det som var tänkt?  



Allting tar längre tid än man tror. Projektet har fortskridit med olika intensitetsgrad 

under projekttiden. T ex var förra vintern väldigt kall och lång och inget av projektets  

utomhusarbete blev då genomförda. Andra aktiviteter i föreningen har tagit tid, t ex 

årets företags- och föreningsmässa, marknader mm. Ändå är det mesta av det vi 

planerade genomfört eller på gång att genomföras. 

Huvudtemat i vårt arbete är fyra stycken lekgläntor med Tiveds-teman samt berättelser 

kopplade till dem. Lekgläntorna har finansierats med Leader-pengar  och medel från 

Tiveds Utvecklingsgrupp medan berättelserna har finansierats med kulturpengar från 

Örebro läns Landsting (ÖLL). 

Smärre förändringar av lekgläntornas utformning har skett under tiden pga den 

pågående dialogen samt de möjligheter som har stått till buds.  

Projektet tog längre tid än vi hade beräknat och fortfarande finns en del kvar att göra 

innan den planerade invigningen den 31 maj 2014. Aktiviteten kommer att ske i  

samband med invigningen av 2014 års Konst-i-Ring under ”Sköna Maj-veckan” i 

området. I dagsläget har vi lagt ned  mer än 200 ideella timmar i projektet och kommer 

med all sannolikhet att lägga ned ytterligare minst 50 timmar innan vårens invigning. 

.   

Uppnådde ni målen – vad blev resultatet? 

Vi nådde  i stort sett de uppsatta målen. Resultatet i stora drag blev: 

 Med hjälp av Leader-stöd har fyra lekgläntor med Tiveds-teman utvecklats i den 

närliggande skogen .  

 Med hjälp av Kulturstöd från ÖLL har ett sagohäfte med berättelser kopplade till de 

olika lekgläntorna tagits fram. Sagorna finns upptryckta på fyra språk - svenska, 

engelska,  tyska och holländska, för att ge besökande barn en inblick i områdets 

berättarhistoria mm.   

 På hemsidan  www.tiveden.se  ligger även den inlästa sägnen om ”De röda näckrosor i 

Fagertärn” .  

 En översiktlig informationskarta som beskriver lekgläntornas lokalisering med 

koppling till den tidigare lekparken och den lokala konstrundan  utomhus ”Konst-i 

Ring” är framtagen och upptryckt. 

 

Tiveds Utvecklingsgrupp 

December 2013 

 

 

 

http://www.tiveden.se/

