NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.
“Man bliver aldrig for gammel til at lege”
I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser,
samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre
mindre, som ejes/varetages af bolig- og grundejerforeninger.
Bakkegårds Allé’s grundejerforening har ved
seneste generalforsamling nedsat en arbejdsgruppe
af beboere, som skal undersøge om det er muligt at
etablere en offentlig naturlegeplads for egne midler
og evt. tilskud i området til glæde for alle lokale
børn og borgere.

Udfordringer til leg og balance
----------------------Styrkelse af børns motorik og
sundhed
----------------------Kvalitet vedr. æstetik, arkitektur,
materialer samt udførsel
----------------------Samlingssted
----------------------Sikkerhed i top

Arbejdsgruppen af beboere fra Bakkegårds Allé.
Bakkegårds Allé grundejerforening har til formål at pleje dets arealer, således det tager sig harmonisk ud i
forholdt til de naturlige og skønne omgivelser.
Bakkegårds Allé grundejerforening bearbejdede et forslag om naturlegeplads på generalforsamlingen 25/3
2015, hvor en arbejdsgruppe af beboere blev sammensat for at afdække mulighederne for sådan
etablering.
Arbejdsgruppen består af:
Michelle Nielsen
Mail: klarskov1988@gmail.com
Kristian Vedel Rasmussen Mail: krasmussen@destronfearing.com
Mobil: 24 94 50 21
Jacob Rasmussen
Mail: wolvesnr1@hotmail.com
Jette Viisholm-Mattsson
Jeanette Lindevang
Sandie Køie

Visionen
At skabe en udfordrende offentlig naturlegeplads i harmoni med området, som gør Langeskov og
Bakkegårds Allé til et mere attraktivt sted at bo og besøge. Dette ville også kunne bidrage positivt til, at de
resterende grunde sælges og bebygges af nye borgere.
Visionen er, at legepladsen bliver et naturligt samlingssted for områdets børn, unge og voksne.
Den skal etableres i det naturskønne område, væk fra befærdet vej, men let tilgængeligt via de allerede
etablerede stisystemer i området.

MÅL
- At skabe og drive en naturlegeplads for egne midler
- At naturlegepladsen bliver et samlingssted for lokale børn, dagplejere og voksne m.fl.
- At placere den sikkert i området ift. trafik

Beskrivelse af projektet
Bakkegårds Allé ligger i smukke omgivelser, omgivet af dejlige naturområder med søer, skov og byens
bedste kælkebakke. Den er et naturligt samlingspunkt så snart den første sne falder for alle byens
kælkeglade børn og voksne.
Områdets og Langeskovs beboer savner et sted, hvor mennesker kan mødes, tale med hinanden, spise
madpakken sammen og lege i naturen.
Derfor ønsker arbejdsgruppen at etablere og drive en naturlegeplads i området, som kan være et
samlingspunkt for leg og samvær året rundt, med plads til alle.
Hvorfor naturlegeplads? Leg er godt for udviklingen af børns balance, motorik og sundhed og leg samler
mennesker. Den bygges i naturmaterialer så den fremstår i balance med omgivelserne.
Gruppen har gennemgået vores egne arealer samt kommunes ift. En gunstig placering.
Vores kriterier har været:
 Pladskrav ca. 150 m2
 Minimum 30 m fra bebyggelse
 Centralt for området
 Sikkert og let tilgængeligt.
Først blev en placering på kommunens areal fundet bedst eget. Dette var nærmere præcist det grønne
område for enden af stamvejen. Men efter en høring blev denne placering screen lagt.

Efter en nærmere gennemgang er en anden mulighed sendt i høring med positiv retursvar.
Placeringen nedenfor viser området der opfylder kriterierne.

Billede 1

Den grønne cirkel illustrerer meget ca. naturlegepladsens placering inkl. Beplantning.
Beplantningen kunne være ca. 1 m i højden og derved ”skjule” redskaberne, og virke som værn for at
børnene ikke søger mod Stavsagergyden og vandhullerne. Hensigten er at de to grønne stier slås igennem
de højere græs af grundejerforeningen, og guider børnene frem og tilbage.
Det åbne område syd for kan desuden inspirere og give plads til boldspil, og andre pladskrævende
aktiviteter, såfremt arealet slås.

Udformning af naturlegepladsen
En naturlegeplads skabes som bekendt i naturmaterialer og her tænker vi, at robinietræ er ideel da det er
meget hårdfør og kræver minimal vedligeholdelse.
Ud fra arbejdsgruppen erfaringer ønsker vi et klatresystem, da det giver udfordringer for børn i alle aldre.
Konstruktionen er let og vil ikke virke dominerende i landskabet.
Desuden påtænker vi et gyngestativ med 2 almindelige gynger, samt 1 sansegynge, fordi gynger jo altid er
populære og optaget.
Herunder ses eksempler på netop de 2 ting.

Faldunderlaget påtænkes at bestå af
faldgrus og sø materialer, da det ikke frister dyr til,
at besørge der. Faldgrus består af "småsten" med ens kornstørrelse
og runde former. Det er et naturligt faldunderlag, som typisk indsamles på havets bund, heraf også navnet
sø materialer. Ydermere er der ingen risiko for frigivelse af skimmelsvampesporer under leg som ved bark
og flis.
Eksempel på faldunderlag:

Jorden fra udgravning til faldunderlaget kunne bruges
til etablering af en mindre bakke, og hvis
budgettet rækker kunne man opsætte
en rutsjebane, samt et tovværk til at
”bestige” bakken med. Alternativt kan
rutsjebanen tilkøbes senere.
Til højre ses eksempel:

Dette materiale er en redigeret udgave ift. den som tidligere er tilsendt Kerteminde kommune, som du
modtog yderst positivt og har stillet arealer til rådighed.
Arbejdsgruppen og bestyrelsen har revideret budgettet som er vedlagt.
Arbejdsgruppen agter at søge midler fra diverse fonde, Langeskov borgerforeningen m.fl. som kan bidrage
til en mindre investering for grundejerforeningen.
Mvh. Arbejdsgruppen

