POMYSŁY NA GÓRKĘ:
















nie może zniknąć – jest super punktem widokowym!
więcej wygodnych, mobilnych siedzisk (można się tam opalać) i ławek
miejsce na parasole (można wykorzystać stare, nieużywane latarnie na szczycie) –
odpoczynek w cieniu
zainstalowanie poręczy
wykorzystanie i powiększenie przestrzeń na tyłach górki
delikatne oświetlenie na górce i dodatkowe pod górką
kosze na śmieci
górka – miejsce dla instruktora sportu (joga itp.) – uczestnicy warsztatów dobrze go widzą
tor do zjazdu ( nawet latem)
więcej zieleni, drzewa iglaste, choinka na górze
górka miejsce wydarzeń kulturalnych – scena
drewniane podesty na szczycie górki
bieżnia wokół górki – możliwość uprawiania sportu w czasie pobytu na placu ( z dzieckiem
lub bez dziecka)
w narożniku ogrodzenia, przy górce warto zrobić ładne wejście
wygładzenie podjazdu na górkę – możliwość jazdy na rolkach

POMYSŁY DZIECI :
 renowacja placu zabaw - podział na widoczne strefy dla dzieci w różnym wieku
 ścianka wspinaczkowa
 siłownia dla seniorów i dla dzieci
 domki z daszkiem
 stół do ping-ponga
 pijawka z wodą pitną
 miejsca do siedzenia
POMYSŁY NA PLAC ZABAW
 miejsca do siedzenia
 oświetlenie
 podział na strefy tematyczne i wiekowe (bezpieczeństwo młodszych dzieci)
 gry wymalowane na asfalcie (gry w kapsle),
 wymiana nawierzchni
 więcej zieleni
 nazwa placu – sposób na jego oswojenie
 tablica informacyjna, ogłoszeniowa dla użytkowników placu – co się dzieje w okolicy
 ozdoby na drzewach (książki - promocja biblioteki)
 pnącza na ogrodzeniu – więcej zieleni, wrażenie intymności
POMYSŁY NA BOISKO
 zmiana nawierzchni – na dobrą do biegania
 zmiana bramek na siatkowe (metalowe dają pogłos)
 trybuna
 możliwość gry w kosza
 boisko do siatkówki
 pod drzewkiem – ławka bujawka
 leżaczki
 tor do nauki jazdy na rowerze

www.namiejscu.org



















wiatrołapy
wiatraczki dla dzieci – atrakcja
mini siłownia – dziecko się bawi a mama ćwiczy
lepsze oświetlenie skierowane na boisku
bluszcz na parkanie
zabezpieczenie dla okien mieszkańców/ piłkochwyty!
zwiększenie ilości dyscyplin ( namalowanie linii do siatki, kosza)
miejsca dla publiczności – mini trybuny (od strony przeciwnej do parkingu)
zabezpieczyć wejście na plac od strony boiska – można dostać piłką w głowę
kosze na śmiecie
może być jeden kosz do gry
zorganizowanie ligi osiedlowej
odmalowanie płotu – powierzchnia do wystaw (patrząc długofalowo)
gry podwórkowe – twister ;) szachy
sztuka eksponowana na płocie
więcej furtek
furtki zamykane na ciszę nocną

Pomysły długofalowe:
modernizacja placu, renowacja ogrodzenia, stały program animacji, zmiana nawierzchni – w zależności
od aktywności w danym miejscu, coś co mogłoby dawać cień
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