
Genopbygning af 29 legepladser
Dagsorden

Præsentation af legepladsfirmaer
- Legepladsudvalgets anbefaling

Pause

Vejledende afstemning
- beslutning om legepladsfirma
- ingen ultimativ beslutning

Det videre forløb, rammerne for genopbygningen
- minimum af legeredskaber
- gårde kontra lunde
- fremgangsmåde og tidsplan

Eventuelt

Udlevering af materialer 1



Præsentation af legepladsfirmaer
Generelt
- kvalitets legeredskaber
- alle firmaer kvalificerede
- alle har mange referencer
- naturlegepladser

Rudeco & Truelsen
- traditionelle legepladser
- lokalt firma
- farvestrålende legeredskaber

Copla
- landskabs- og helhedsorienteret
- firma fra Viby, Jylland
- tidløse legeredskaber i natur

Noles
- stort og varieret sortiment
- firma fra Bording, Jylland
- tidløse legeredskaber i natur 2



Præsentation af legepladsfirmaer

FIRMA TRÆSORT KOMMUNE JORD- LEV/OPSÆT GARANTI EFTERSYN SAMLET BEMÆRKNINGER
KONTAKT ARBEJDE VEDLIGEHOLD PRIS

Rudeco/ sib. lærk ja udenfor nogle mdr 5 år på begge dele kan sikker deltager gerne i 
Truelsen for- entreprice efter fab.fejl aftales. på møder med hver

arbejdet jord depon. ordreafgiv. Logbog pris gård.
hos os 10 år på på hver 
 råd plads

Copla Dk. Lærk ja inkl. i nogle mdr. 5 år på begge dele kan usikker på Lev. gerne prøve-
for- entraprice fab.fejl aftales. om pris opstilling på 2 små
arbejdet  Logbog holder pl. Mod betaling.

 5 år på bestilles.
råd Prof tegnestue

Noles sib. lærk ja inkl. i 4 måneder 5 år på begge dele kan sikker alle redsk. hæves 
for- entreprice fab.fejl aftales. på 5 cm over jord galv.
arbejdet vdl. Plan pris med stålbeslag
el. natur 5 år på medfølger  

råd på hver Gerne i gårdmøder.
plads efter ordremodt.
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Det videre forløb - rammerne
Minimum af legeredskaber
- på hver plads skal være gynge, sandkasse og

legehus
- tilgodese småbørnsfamilier

Gårde kontra Lunde
- Lundeperspektiv

Rækkefølgen
- den enkelte gård laver ønsker og planer
- gårdens legeplads afpasses lundeperspektiv
økonomien tages i betragtning

- gården validerer/justerer og godkender legeplads
- lunden laver endelig legeplads indstilling/forslag

Bestilling af legepladser
- Endelig prissætning og aftale med legepladsfirma
- Legepladsudvalget laver indstilling til Bestyrelsen
- Bestyrelsen indgår kontrakt med legepladsfirma
- Legepladserne er genopbygget og færdige i august 2004 4



Tidsplan for afholdelse af møder
Tid Møde 1 Møde 2 Lunde
19.00 - 21.00 26. januar 16. februar GRANLUNDEN  
19.00 - 21.00 28. januar 18. februar EGELUNDEN
19.00 - 21.00 2. februar 23. februar BØGELUNDEN
19.00 - 21.00 4. februar 25. februar ELME-, POPPEL- og TJØRNELUNDEN
19.00 - 21.00 9. februar 1. marts FYRRELUNDEN

Møde 1

Gårdenes legepladsforslag præsenteres for 
hele lunden.

De enkelte forslag gennemgås og 
bearbejdes, sådan at der er 
overensstemmelse med Lundeperspektivet.

Den valgte leverandør vil være til stede, for 
at hjælpe med placering og 
sammensætning, så gældende lovgivning 
overholdes.

Samtidigt skal det gøres klart, at der for hver 
”lund” er et samlet budget der skal 
overholdes, og at pladserne i hver lund 
meget gerne kommer til at afvige fra 
hinanden. 

Møde 2

Der samles op på forslagene fra møde 1, 
som nu er gennemgået, accepteret og 
måske ændret af den enkelte gård.

De ændrede og tilpassede legepladsforslag 
fra de enkelte gårde, ses i Lundeperspektivet 
og tilrettes hertil – dette gælder både 
varians, placeringer og økonomi.

Det endelige Lunde-legepladsforslag 
godkendes af et flertal af mødedeltagerne, 
og fremsendes til videre behandling i 
Legepladsudvalget henholdsvis 
Legepladsleverandøren.
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