Forslag til Grundejerforeningens generalforsamling 2005
Indsendt af Pernille Vind Hansen Damhusvænget 4, Christine Kildegård Mosevænget
41 og Charlotte Prytz Damhusvænget 40.

Renovering af legeplads
Vi er nogle beboerer fra andelsboligforeningerne Damgården I og Damgården II,
som er enige om at grundejerforeningens legeplads, placeret syd for den store
græsplæne med de nye fodboldmål, trænger til en grundig renovering.
Vi synes, det er trist at se, at den står og forfalder og bliver mindre og mindre
attraktiv for børnene at lege på. Vi ønsker samtidig at understrege, at det er
grundejerforeningens eneste legeplads.
Legepladsen kunne være den naturlige samlingsplads for voksne og børn i vores
grundejerforening, hvis pladsen bliver gjort attraktiv for børnene i kraft af
tidssvarende legeredskaber evt. kombineret med borde og bænke til de voksne.
At renovere vores legeplads vil være en investering, idet moderne legeudstyr har en
levetid på over 20 år.
Vi har erfaret, at nye legeredskaber er kostbare. Udover legeredskaberne er der en
række nyere regler vedr. faldunderlag, som skal overholdes. Alt i alt en bekostelig
affære, men efter vores mening til at overkomme.
For at give legepladsen det nødvendige løft stiller vi flg. forslag:
Forslag:
Der nedsættes et legepladsudvalg, som får grønt lys til at udarbejde en konkret plan
for renovering af legepladsen.
Der afsættes en økonomisk ramme på ca. 150.000 over 3 år.
Renoveringsplanen forhandles med den siddende bestyrelse.
Bilag:
Vi vedlægger en lister over redskaber samt priser incl. moms, som vi forestiller os
kunne komme på tale.

Eksempel på redskaber, som kunne indgå i renovering af legeplads:
Priser er katalogpriser incl. moms
 2 nye gynger

4000

 1 klatrestativ med klatrevæg

24000 -eller uden klatrevæg 18000

 1 legehus

17000

 2 vippedyr

17000

 4 paddehatte (balance)

18000

 1 faststående balancebom
mindre

3500 -kan måske hjemmelaves til meget

 6 træ-stubbe/ ender af pæle (balance-gang) -de kan ikke koste mange basseør

Legeredskaber

83.500 (incl klatrevæggen)

Anslåede udgifter til faldunderlag under gynger, klatrestativ og legehus samt
opsætning.
66.500
Der skal ikke faldunderlag under øvrige redskaber hvis de ikke er højere end 60cm
høje.

I alt

150.000 kr.

