
 
 
      

 

 

 

Forslag til ny aktivitetsplads i vores haveforening 

Der har i mange år været talt om og forsøgt etableret en ny legeplads her i Søndergården og hvis 
der er opbakning fra generalforsamlingen, kan det nu lykkes at erstatte den gamle legeplads med 
en aktivitetsplads til glæde for ikke kun børnene men også de voksne i foreningen.  
 
Søndergården har søgt og fået bevilget tilskud på 58.000 kr. fra MorePlay Fonden og 
har i samarbejde med Kompan udarbejdet et forslag til denne aktivitetsplads. Hvis der 
er andre frivillige, som vil hjælpe til, kan vi eventuelt forsøge at finde yderligere fonde.  
 
 
Nedenstående ligger blandt andet til grund for bevillingen fra MorePlay: 
 
”Søndergårdens vision er at den nye aktivitetsplads er et samlingssted på tværs af alder og 
generationer og vi ønsker derfor, at den skal aktivere børn i alle aldre og også deres 
forældre/bedsteforældre. Aktivitetspladsen skal opfordre til bevægelse, sjov og fælleskab. Mange 
børn har i dag sandkasse og typisk en trampolin i haven og vi ønsker, at aktivitetspladsen er et 
alternativ, der får børnene ud af haverne og ind i fællesskabet. Aktivitet, sjov og bevægelse er 
nøgleord i denne vision.” 
 
For god ordens skyld skal det tilføjes, at bevillingen fra MorePlay Puljen er givet på baggrund af de 
tegninger og forslag, vi på nuværende tidspunkt har lavet samt eksisterende tilbud fra Kompan. 
MorePlay har gjort opmærksom på, at beløbet kan nedjusteres, hvis der foretages væsentlige 
ændringer i disse.   

 
I arbejdet med at skabe den bedste legeplads/aktivitetsplads, har det været vigtigt, at pladsen 
indbyder til leg og aktivitet for flest mulige og der er derfor et bredt udvalg at legeredskaber/ -
muligheder (se tegning og oversigt over pladsen, der er udsendt sammen med indkaldelse til 
generalforsamlingen.  
 
 
 
Den nye aktivitetsplads 
 
Den kommende aktivitetsplads holder sig indenfor rammerne af den nuværende legeplads, bortset 
fra en mindre udvidelse ved siden af petanquebanen samt inddragelse af et lille stykke af 
græsplænen overfor. Alle gamle legeredskaber fjernes, den nuværende ramme fjernes og der 
graves ud i 0,3 m dybde, hvorefter der lægges faldunderlag. 
 
Da pladsen er begrænset, har vi valgt at lave en lille træningsafdeling for voksne på modsatte side, 
hvor der i dag er græs og hvor bådene opbevares om vinteren.  
 
 
Såfremt GF godkender budgettet forventes det, at arbejdet kan påbegyndes sent efterår og stå 
færdigt til sæsonstart 2022. 



 
 
 
 
Oversigt over legeredskaber – nummereringen kan ses på tegning over pladsen, der vil 
ligge fremme på generalforsamlingen. 
 
 
1. Jumper, sekskantet.  
Nedgravet hopperedskab. Brugergruppe 4 – 15, men kan også bruges af voksne.  
 
 
2. Sandkasse. Brugergruppe: fra 6 mdr.  
 
 
3. Dobbelt minibil. Forskellige aktiviteter for småbørn. Kan evt. erstattes af vippedyr, der kan 
bruges fra ca. 1 år.  
  
 
4. Dobbelt tårn med vaklebro og rutchebane.  
Giver utallige muligheder for leg og bevægelse. Brugergruppe: 4 – 10 år.  
 
 
5. Drejekar som snurrer 
Reagerer på kroppens bevægelser og er et fremragende redskab til forståelse af 
centrifugalkraften. Brugergruppe: 4 – 15 år.  
 
 
6. Wehopper, mini. Kan vippe med hjælp af arme eller fødder. Brugergruppe: 3 – 8 år.  
 
 
7. Gyngestativ med redegynge, enkelt gynge og dobbeltgynge. Brugergruppe: 2 – 10 år.  
 
 
8. Combi træningsstativ – voksne 
Bænken danner rammerne for perfekt træning af musklerne i coren og lænden ved at udføre 
øvelser som rygbøjninger og sit-ups. De gode greb sikrer, at enhver kan udføre øvelsen på en 
korrekt måde. Combi 1 Pro er en pladsbesparende løsning med træningsudstyr med en pull-up 
bar, vandret stige og bænk. Hvis man lyster, kan også bruges eget træningsudstyr såsom TRX og 
frie vægte. Pull Up-baren er lavet af massivt stål og har en diameter på ø32 mm. En ideel størrelse 
for både mænd og kvinder for at få et godt greb. Når stangen er i en højde af 233 cm, vil alle være 
i stand til at hænge frit og bruge stangen til en række forskellige Pull Ups og Chin Ups. 

 

Hvis du har spørgsmål og/eller er interesseret i at deltage i arbejdsgruppen omkring etablering af 
denne aktivitetsplads, er du meget velkommen til at kontakte tovholder Lonnie Borgstrøm, 
Langstien 34, telefon 26 370 370. 

 
 
 


