
 

 

Referat af beboermøde den 29. juni 2017 vedr. legeplads i Hjortens, Oksen og Vædderen. 

 

Tine Sønderby informerede omkring Hjortens legeplads: 
 

Gynge og klatrevæg bliver stående, klatrevæggen bliver integreret i en stor legebane med hoppestubbe, reb, 

klatrenet, naturstige og armgang. I den anden ende af legebanen opsættes et tårn med en 100 cm bred 

rutchebane, underneden opsættes der en legedisk, så det er muligt for små børn at lege ”forretning”. 

Faldeunderlaget bliver i helstøbt gummi. 

Ved enden af sansegyngen bliver der plads til voksne. 

Der vil ikke komme hegn op fra start, da der ikke er sat penge af i budgettet. 

Udeudvalget vil komme med et evt. bud på et sådan. 

 

Nabo ved legeplads er utilfreds med, at denne skal være så stor, og ligge så tæt på deres have: 

 

Der blev fortalt vigtigheden af, at børn skal have et fristed, og synes her er rart at være.  

Naboer til Bjørnes legeplads fortalte, at de ikke har noget problem mht. til støj. 

 

Spørgsmål omkring udregningen af antallet af legepladser: 
 

Antallet af legepladser er beregnet ud fra små børn der ikke kan bevæge sig langt fra hjemmet, og der 

kommer flere og flere mindre børn til afdelingen. 

 

Dirigent Finn Stubtoft foretog en afstemning, og de faldt således ud: 
 

Stemmer for 12 

Stemmer imod 6 

Underlod at stemme 10 

 

Tine Sønderby informerede omkring legepladsen ved Oksen/Vædderen: 
 

Det bliver ikke en sammenhængende legeplads grundet opdeling af arealet, som vil indeholde: 

Et legehus, et klatrenet, en vippe til 4 personer, biler og motorcykler som vippedyr, en karrusel, en netpølse 

og et liggenet. Balancebanen bibeholder vi, dog udbygges den med balancebomme og hoppestubbe. 

Sansegyngen bevares og der lægges helstøbt gummi som faldunderlag. Sidst men ikke mindst bliver der 

opsat en babygynge. Nuværende legehus fjernes. 

Frugtbuske kunne erstatte de stående bede, men dette er endnu ikke blevet besluttet. 

 

Dirigent Finn Stubtoft foretog en afstemning, og de faldt således ud: 
 

Stemmer for 20 

Stemmer imod 0 

Underlader at stemme 6 


