
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om anden placering af legeplads 
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Der ansøges hermed om en anden placering end vist i lokalplan 156 vedr. 
placering af legeplads på Nattergaleengen.  

Legepladsen ønskes placeret på Nattergaleengen ved fodboldbanen, 
længere mod nordøst end angivet i lokalplanen, på den placering der vises 
i bilag1.  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler 
til etablering af en legeplads i naturmaterialer. Den 24. august 2016 
drøftede udvalget den i lokalplan 156 udpegede placering til legepladsen. 
Udvalget er kommet frem til at denne placering er for afsides og isoleret. 
Det er udvalgets vurdering, at den ikke vil være synlig fra Nattergalevej og 
derfor ikke vil blive benyttet af ligeså mange. Den nye ønsket placering 
menes at ligge mere centralt og derved være mere tilgængelig i forhold til 
hele områdets beboere.  

På denne baggrund søger Vej og Park om at placere legepladsen på 
Nattergaleengen, som vist på bilag 1. 

Målgruppen for legepladsen er børn i 3 til 10 års alderen.  

Legepladsen skal udføres i naturmaterialer uden farver. Det overordnede 
udtryk skal være naturnært. Den skal tilpasses områdets natur og terræn 
og skabe et motorisk udfordrende forløb. Dertil skal legepladsen have 
siddemuligheder for både voksne og børn. 

Legepladsen skal styrke og stimulere børns fysiske og motoriske 
færdigheder og herunder give mulighed for at balancere, kravle, klatre, 
svinge mm. Den må meget gerne have en kreativ udformning og eventuelt 
et tema, der refererer til fugle eller nattergale som symbol på navnet på 
det grønne område og vejnavnet udfor området. 

Bilag 1: Kort med evt. ny placering af legeplads 
Bilag 3: Eksempler på legeplads elementer 
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Bilag 1—Evt. ny placering af legeplads  

Evt. ny placering 
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Bilag—referencefoto—legeplads på Na ergaleengen 

  

Ruchebaner 
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Ruchebaner 



 3 

Ruchebaner og legehuse 
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legehuse 
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balanceleg 
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balanceleg 

 

Legebord 
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Gynge med halvtag 

Figurer 


