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ARTOTEC AB är ett nystartat svenskt 
företag som formger, tillverkar och säljer 
alternativa och innovativa lekredskap / 
lekskulpturer för barn och vuxna i ute-
miljöer. Lekredskapen är anpassade för 
att kunna användas även av rörelse-
hindrade barn. 

Det är med stor hänsyn till de senaste 
europeiska säkerhetsstandarder och 
normer (2008-2009) och med konst & 
teknik som katalysator som ARTOTECs 
projekt har presenterats ti l l  ca 300 
kommuner och fastighetsägare i Sverige.

☼ ARTOTEC  har nu  startat ett NYHETSBREV 
med intention att informera kommunansvariga, 
fastighetsbolag, skolor och fritidsgårdar 
m.m om ARTOTECs produkter, forskning och 
utveckling inom lekredskap för utomhus-
miljöer.

☼ Startskottet för ARTOTEC’s lansering i Sver-
ige  tog form av en utställning/visning i Gam-
la Stan i Stockholm.

Odélia och Erika vid Geneta Centrum (Södertälje 2009)

OBS! angående Nyhetsbrev! Vill du inte få mera information från oss, var vänlig att maila det till oss info@artotec.org

Läs mer på http://www.artotec.se (aktuellt)
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Dessutom har ARTOTEC träffat flera engagerade 
forskare och parkplanerare vid ett seminarium 
organiserat av MOVIUM Stad och Landskap 
vid Uppsala Universitet. 

Nyhet i korthet:

  ARTOTEC är initiativtagagre och medver-
kande i forskningsstudier “Ergonomiska ana-
lys” Hi (Hjälpmedelsinstitutet) Norrbacka-Eu-
geniasstiftelsen. 
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/
Utvecklingsmedel/Norrbacka-Eugeniastif-
telsen/2009/Ergonomisk-analys-av-lekred-
skap/Läs mer på HI webbsida.

 ARTOTECs resultat av undersökningarna 
kommer att publiceras i form av en rapport 
på bl.a hjälpmedelsinstitutets webbsida. 
Materialet kommer även att användas för 
en magisteruppsats i ergonomi vid Linköpings 
Universitet.

 ARTOTEC söker deltagare till undersök-
ningen “Användbarhet av lekredskap”. Just 
nu finns 6 lekredskap placerade i en lekpark 
i Geneta centrum i Södertälje och man vill i 
undersökningen analysera hur lekredskapen 
fungerar ur tillgänglighets- och användbar-
hetssynpunkt utifrån rörelsehindrade barns 
perspektiv. Läs mer på ARTOTECs webbsidan 
och inbjudan finns även publicerad på RBU 
(Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar) webbsida http://www.stockholm.
rbu.se/fileserver/Artotec_-_undersokning_le-
kredskap.pdf 

  Vi är också glada  på ARTOTEC att 
meddela att våra svenska tillverkare och 
leverantörer kan konkurrera med tillverkn-
ings-kostnader gentemot tillverkare i övriga 
Europa. Vi på ARTOTEC tycker att svenskttill-
verkade produkter står för hög kvalitet och 
är enligt ARTOTECs policy när det gäller miljö, 
säkerhets och hållbarhetsaspekter.
Priserna på våra lekskulpturer och stadsmö-
bler är nu helt  i samma prisklass som 
övriga etablerade  lekreskapsleverantörer.  
Leveranstiden har förkortats väsentligt till 4-8 
veckor.

 SÖKER försäljare: ARTOTEC är i ständig 
expansion med nya uppdrag och innovativa 
idéer och söker därmed en försäljare som 
brinner för att utveckla ARTOTEC AB  i ett fösta 
skede i Scandinavien och och så småningom 
även  i övriga Europa.2
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  ARTOTEC har initierat forsknings-
projekt ”Hur ska vi förstå barn och 
ungdomars upplevelser av lek- 
skulpturer?” Vi kan redan erbjuda  
anpassade seminarier och work-
shops för olika yrkesgrupper.

ARTOTECs syfte och huvudsakliga 
f rågestäl ln ing med projektet  
“Kvalitativ - kvantitativ undersök-
ning på estetisk grund” kommer 
att ge oss specifik förståelse av 
barns och ungdomars upplevelser 
av lekskulpturer. 
Resultaten är intressanta ur ett kultur-
politiskt perspektiv och för aktörer 
inom utbildning och utemiljö. 
Självklart är resultaten – och metoden 
– också intressant för aktörer i olika 
forskningsområden.

Hans Andrén är pedagog och projekt-
ledare ARTOTEC /forskning. 

OBS! angående Nyhetsbrev! Vill du inte få mera information från oss, var vänlig att maila det till oss info@artotec.org4

☼ Produktkatalog kan eftersändas 
utan kostnad per post efter beställning 
på ARTOTECs webbsida.

☼ Samtliga ARTOTECs lekredskap 
och stadsmöbler är godkända 
enligt i europeiska säkerhetsstandard 
SS-EN 1176:2008

☼ Vad kostar lekskulpturerna? 
Ring el ler  mai la oss för offert-
förfråga eller för aktuell prislista.

☼ Hur monterar man dem? 
Enkelt! bara 1, 2 eller 3 fundament 
för  varje lekskulptur. monterings-
och skötselanvisning finns. 

☼ Var får man ritningsunderlag i 
DWG format? 
Ladda ner dem från webbsidan.

☼ Vad är det för säkerhetsavstånd 
som krävs? i enlighet med Europeiska 
säkerthetsstandard och normer 
SS-EN 1176:2008. Minimalt 1,5 m 
fallutryme runt om lekredskapet.

☼ 4-8 veckor leveranstid

☼ Garanti enligt ARTOTECs 
kvalitets policy.
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