
 

 

Inkommit via e-post 3 oktober 2019 

 

Torekov om 15 år 
 

Hej! Jag heter Wilma och jag går i 5:an på Torekovs skola, 

Sandlyckeskolan. 

Jag har en idé som jag vill uppfylla här i Torekov . För 

barn, ungdomar och även vuxna. 

 

 
Jag vill gärna att det ska bli en park vid Ica där det ska finnas några 

grillplatser och en stor klätterställning. Vid klätterställningen ska det 

finnas gungor, labyrinter, hinderbanor och studsmatta. Vid 

grillplatserna ska det finnas buskar som är som små gångar som man 

går igenom när man ska till grillerna. Det ska också finnas 

solcellslampor så att parken lyser upp när det är mörkt ute. Det hade 

också varit kul med en liten fotbollsplan där man kan spela 

fotboll på fritiden. Jag vill också att det skulle varit ett lite hjul som en 

karusell som är öppen på sommaren. Där ska det finnas. 

 

Varför jag vill ha denna lilla parken är för att ungdomar och små barn 

inte bara ska sitta vid sin mobil, iPad och dator eller vad man nu har 

då. Varför jag tror att dom bara kommer sitta vid sina skärmar är bara 

för om man jämför för 100 år sedan och nu så hade ingen mobiler då 

men typ alla alla ha det nu. Jag vill också att barnfamiljer som flyttar 

hit ska vilja stanna och känna att dom har något att göra efter jobbet, 

skolan eller dagis istället för att bara sitta vid sin dator, sitta och leka 

med sina leksaker eller jobba vid kontoret med massa räkningar. Inte 

bara för man inte ska betala dom men att man också ska få ha lite kul 

att grilla lite ibland eller vara vid lekplatsen och skatebana och hänga 

med sina kompisar. Jag vill också meddela att denna idén har jag och 

mina kompisar kommit på tillsammans. 



 

 

 
 

 


