
 
 

Skejtpoolen är nu öppen! 
 
Arbetet med parken fortlöper och beräknas öppna v. 28, arbetet får ej störas samt 
parkeringsregler och arbetsområdets avspärrningar måste respekteras. 
Vi mycket glada över att en försyn har gjorts för själva Skatepoolsdelen efter IP’s kortsida och helt 
enkelt är åk-klar även om vissa installationer och markarbeten i anslutning inte är helt färdigställda. 
Respektera arbetet för dessa ytor samt arbetsområdet för resterande arbeten. Det är således inte 
längre arbetsplats runt skatepoolen då avspärrningarna är flyttade. Varmt välkomna att åka 
skateboard i pooldelen. 
OBS! 
Den del av Dalarö Skatepark som nu öppnas i förtid är endast den så kallade skatepoolen vilken 
endast är avsedd för Skateboard, EJ kickbikes, cyklar, rullskridskor eller andra leksaker som 
trampbilar, trehjulingar, cyklar med stödhjul etc. I nästa steg öppnas en ”street” yta för skateboard 
där man får nyttja kickbikes, rullskridskor etc. 
Skyltar med information och ordningsregler specifikt över Dalarö Skate & Parkour park kommer 
sättas upp när hela parken är klar. För allas trevnad gäller tills dess nedan ”vett-och-etikett” för alla 
besökare där vi alla hjälps åt att de respekteras och efterföljs. 
OBS! 
Se till att skräp mm. hamnar i soptunnorna! 
 
Hälsningar från arbetsgruppen! 
  

 
Vett-och-etikett i skateparker 
 
• Den bästa skateboardåkaren är den som skrattar mest! 
 För en liten video kolla in https://vimeo.com/194359195 
 
• Skateboard är en fantastisk aktivitet för både nybörjare och erfarna med oändliga 
utvecklingsmöjligheter efter man lärt sig grunderna. 
 
Innan du kör igång 
 
• Om det är några i parken som redan åker, se hur och vart de åker så kommer du att se vad det är 
för linjer/flöden i parken. Lokalisera hinder/ramper som är vettiga för din kunskap att köra på, är du 
nybörjare åk på ytor som du behärskar. 
 
Under tiden du kör 
 
• Är det fler som åker, se till att följa turordningen så alla får chans att åka (gäller för såväl nybörjare 
och erfarna.) Har du ramlat under ditt åk i rampen/skålen är det nästa persons tur att åka. Den som 
redan åker i rampen eller framför dig har alltid företräde. 
 
• Som åkare håll ögonkontakt med andra åkare, sätt dig in i åkmönster för parken, vänta på din tur 
och se dig för i parken – byt inte färdriktning helt oberäkneligt. 
 
• Ha "split vision". Se att det inte kommer någon från höger, vänster, bakom eller rakt mot dig när du 
droppar in / åker in i parken. Detta för att undvika kollisioner. 
 

https://vimeo.com/194359195


 
 

• Har du eller någon annan placerat ut sin bräda för att droppa in/åka ner för en ramp 
visar detta att det är den personens tur att åka. Men kommer det någon åkandes mot dig 
när din bräda är placerad för att droppa in, ta då snabbt upp brädan och backa så att du 
inte står i vägen för den som redan kommer i fart. OBS! Sätt inte ut din bräda på coopingen/kanten 
om du ser att någon åker i rampen eller kommer åkandes emot dig. 
 
• Framför allt, utnyttja parken på ett tänkt sätt, försök lära dig trick osv. det är det hela det går ut på 
och du skapar då inte irritation med att dina “åk” aldrig tar slut. 
  
Allmänna trivselregler 
 
• Sitt inte någonstans i parken, speciellt inte där folk åker, vila kan du göra utanför parken. 
• Stå inte still där du kan vara i vägen för andra som åker. 
• Om någon ramlar, hjälp den upp och se till att den är ok. 
• Om en bräda kommer flygandes, varna alla runt dig, skrik tex -Bräda! eller -Se upp! Eller liknande. 
• Var ödmjuk och visa god attityd. Om du visar respekt, får du respekt 
  
Föräldrar med barn 
 
• Du som förälder är ansvarig för ditt barn och kom ihåg att en skatepark är en anläggning med höga 
farter. Känn ditt barn, är barnet tillräckligt gammal och mogen för att själv kunna vistas på ett säkert 
sätt i parken, om inte – var närvarande som förälder. 
  
Se till att ditt barn åker på ytor i parken som är anpassade för just ditt barns kunskapsnivå. 
Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Skulle du som förälder få se ditt barn bli påkört så är det 
med stor sannolikhet inte den andres fel. Argument som kör inte så fort och liknande håller inte. Är 
man inte mogen att ha överblick för vad som händer i parken så ska man troligen åka på tider där 
mer erfarna åkare inte är i parken. Om du som förälder behöver vara med i parken som stöd se då till 
att inte stå mitt i en linje/ på en åk yta där andra kommer åkandes så att ni stoppar upp flödet i 
parken. 
 
Om det inte finns någon bra nybörjaryta i parken är det bra att öva på att åka någon annanstans, 
detta för ditt barns säkerhet. En skatepark är inte någon lekplats och inte heller är ramper och dylikt 
lämpliga som rutschkanor.. 
Är du osäker över något såväl åkare som förälder tveka inte att prata med äldre åkare på plats. 
 


