GAB og Legepladsudvalget, Galgebakken, oktober 2017

Referat af Ekstraordinært Beboermøde
10. oktober 2017 kl. 17.00 i Det lille Beboerhus/Gl. Pub
Indkaldelsen offentliggjort 14 dage før, den 26.09., pr. opslag på de kendte steder, pr. sms, på hjemmesiden m.m.
Deltagere: 8 husstande – herunder medlemmer af Legepladsudvalget og GAB

Dagsorden:
1. Forelæggelse af forslag til ny ”Vikinge”-legeplads i Vester v/Grønningen
2. Godkendelse af forslaget
Pkt. 0

En beboer ønskede at gøre indsigelse mod, at indkaldelsen ikke var husstandsomdelt i
postkasserne og mente, at fristen for indkaldelse var 3 uger. Øvrige deltagere kunne bekræfte,
at de havde fået indkaldelsen pr. sms den 26.09., dvs. med frist på 14 dage iflg. VA’s
vedtægter. Og i øvrigt havde de set opslaget flere steder i bebyggelsen.

Pkt. 1

Legepladsudvalget præsenterede CADO’s forslag til en småbørnslegeplads med
vikingetema. Der er ingen højder på redskaber, der kræver specielt faldunderlag. Græs er
nok, men seneste tilføjelse er gummiunderlag i det store skib, så Driften ikke får problemer
med at slå græsset dér.
Eksisterende gynger er bevaret med underlaget af kunstgræs. Også her med vikingeopdatering.
Legepladsudvalgets ønsker til legepladsen er opfyldt. Både m.h.t. et helt andet
udseende end Den Blå Legeplads, og variation af legemulighederne for de små børn.
Ovennævnte beboer, der bor ud til det grønne område, der tidligere har rummet en
småbørnslegeplads, som blev fjernet på grund af ælde, ønsker ikke den nye legeplads placeret
som foreslået, men ønsker den placeret længere inde i Vester-kvarteret, hvor han mener, at de
fleste små børn bor.
Legepladsudvalget har imidlertid allerede ved planlægningsstart undersøgt antallet af børn og
deres boliger, og flere af udvalgets medlemmer bor netop spredt i Vester.
Forslaget til Vikinge-småbørnslegepladsen som forelagt på mødet blev i øvrigt bedømt
positivt.
Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Albertslund Kommune. Der er 9 ugers såkaldt
liggetid og 1 uges ekspeditionstid. Når byggetilladelsen er fremsendt til Galgebakken,
producerer CADO legepladselementerne her i Danmark.

Pkt. 2

Forslaget til Vikingelegepladsen for små børn blev godkendt med 1 stemme imod og
resten for. Legepladsudvalget fik bemyndigelse til at godkende eventuelle små ændringer i
produktionsforløbet.
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