
Referat fra møde i legepladsudvalget onsdags den 11. februar. 
 
Afbud fra: Mette Morsing, Mette Nielsen, Sandra Olsen 
Tilstede: Vinie Hansen, Alessandra Livornese, Tilde Schmidt, Ida Hjælmhof og Jesper Byhøi 
Grandjean (JBG) 
 
Til at starte med fortalte Vinie at de togsveller der ligger i området ikke skal fjernes da hun har 
hørt at alle giftstoffer i dem er væk, hvis vi alligevel vælger at fjerne dem 
vil de blive betragtet som stadig forurenet, og vil derfor være en dyr unødvendig omkostning. 
Vi besluttede derfor at de bliver liggende som det er nu.   
 
Dagsorden: 
1.Gennemgang af modtaget materiale fra vores 2 bydende:  
 
Der blev kigget på det leveringsomfang af billeder, skitser og priser vi havde modtaget fra 
Skulpturværkstedet og fra Eventyrleg. 
Efter gennemgangen af materialet talte vi om at vi selv vil prøve at anskaffe en rutsjebane i 
rustfrit stål eventuelt fra Den Blå Avis eller lign. for at holde omkostningerne nede  
samt at gå videre med de trædyr som Skulpturværkstedet havde præsenteret.  
Vi udvalgte følgende dyr: en ulv, en slange (hugorm) en bæver, ravne monteret på en stamme 
samt 3-4 stk. malede svampe. 
 
Yderligere vil vi spørge om Skulpturværkstedet om pris på at hjælpe med at lave en 
trappestamme og nogle balancestubbe der graves ned i jorden af det robinietræ vi selv har 
liggende for at gøre det billigere. 
Stammetrappen kan lægges (gøres fast) på højen, så man kan komme op til rutsjebanen, og 
stubbene er til at ”springe” rundt på.  
Skulpturværkstedet har også et gør det selv projekt hvor børn og voksne vil blive taget med i 
arbejdet som en slags happening på dagen hvor alt står færdigt,  
her vil Allan fra Skulpturværkstedet også meget gerne deltage, vil har dog ikke en pris på det, 
så det undersøges også nærmere af JBG. 
Vi besluttede samtidigt ikke at bruge nogle af de forslag der var fra Eventyrleg, vi venter dog 
med endeligt afslag til ham før alt er på plads. 
 
2. Økonomi: 
Vi aftalte at der ud af de 100 tkr. der er til rådighed afsættes 10 tkr. til diverse samt 
inspektion af legepladsen når den er færdig. 
Vi kom frem til ud fra de valg vi har aftalt at vi har en omkostning lige nu på ca. 75 tkr inkl. de 
10 tkr. 
Vi påtænker eventuelt at udvide minilegepladsen lidt mere i 2016 grundet Hyldespjældets 40 
års jubilæum. 
 
3.Det videre arbejde: 
Allan kontaktes for et nyt møde, gerne en lørdag så så mange som muligt kan deltage i 
dagslys for at besigtige området, og drøfte placeringer af vores valg. 
Vi vil spørge Allan om en tidsplan og om hvornår han kan udføre opgaven. 
 
4.Tidsplan: 
Vi konstaterede at vi ikke når at have noget materiale/økonomi klar til beboermødet den 24. 
marts så dette tilgår. 
Der blev ikke aftalt en ny dato for næste møde i legepladsudvalget, dette sker når vi ved mere 
om hvornår Allan kan komme. 
 

Med venlig hilsen 

Jesper Byhøi Grandjean 


