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Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával
az Ágfalvi úti lakóparkban
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Városfejlesztési Kft. konzorcium
projektje az elmúlt évtizedben gyors ütemben benépesülő Ágfalvi úti lakóparkban került
megvalósításra. A projekt célja a lakossági igényekkel összhangban a közösségi szolgáltatás
hiányának megszüntetése, ezzel a területen élő gyermekes családok szabadidős
lehetőségeinek bővítése, közvetve hozzájárulva a településrészen élők életminőségének
javulásához, növelve a helyi közösség összetartó erejét, elősegítve a közösségi élet
kialakulását. Sopron város célja a jelenleginél sűrűbb közösségitér-hálózat kialakítása (a
projekt más beruházássokkal párhuzamosan, azokkal összhangban valósulhat meg), ezáltal
a lakosság életminőségének javítása, a helyi kötődés erősítése és aktív helyi közösségi élet
támogatása.

A fejlesztési terület Sopron Lőverek városrészének az Ágfalvi úti lakóparknak nevezett új
családi és társasházas övezetében található, Sopron MJV Önkormányzata tulajdonában lévő
kivett beépítetlen terület, a Dorosmai J. utca és Friedrich Károly utca között.
Tekintettel arra, hogy a területen játszótér nem található, komplex játszótér került kialakításra,
melynek munkálatai 2019. október 24-én befejeződtek és megtörtént a műszaki átadásátvétel. A játszóeszközök széles korosztály, a kisebb és nagyobb gyerekek igényeihez
kerültek kiválasztásra.
Szakmai tartalom:
Az 1500 nm-es területen az alábbi játszóeszközök kerültek elhelyezésre: 1 darab kombinált
vár, 1 darab faltörő kos, 1 darab mászóvár, 1 darab minivár, egy 3,5 x 3,5 m-es homokozó, 1
darab fészekhinta, 1 darab kombinált egyensúlyozó pálya, 1 darab láncos híd.
A közösségi célt szolgálja a padok (5 db) és a szemetesedények (2 db) kihelyezése is. A
játszóeszközök balesetmentes használatának biztosítása érdekében ütéscsillapító tér került
kialakításra gumilapokkal. A terület parkosítása és kerítéssel történő körbeépítése szintén a
projekt részét képezte.

