Referat fra beboerøde om Ny Blå Legeplads søndag den 26. marts 2017
Mødet var indkaldt som et ekstraordinært beboermøde for at træffe beslutning om
Legepladsudvalgets forslag til en ny legeplads på området, hvor den store blå legeplads tidligere lå
(= området imellem D-husrækken i strædet Sten 2 og ud til hovedstien). Mødeindkaldelsen blev
omdelt to uger inden mødet. Beslutningstemaet var med i mødeindkaldelsen, som også havde to
modelbilleder af den nye legeplads. På Galgebakkens hjemmeside (www.galgebakken.dk ) og i
vaskeriets store vindue kunne man se alle de otte modelbilleder.
På mødet blev uddelt stemmesedler til 11 husstande, hvilket (ved 700=100%) svarer til at 1,6% af
husstandene var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog Søren Andersen fra legepladsfirmaet
CADO.
1) Birthe Y. Nielsen blev valgt til dirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent.
3) Kristian Olesen blev valgt til stemmetæller. 4a) Den sædvanlige forretningsorden blev
godkendt med nogle tilpasninger til mødets karakter: Ingen meddirigent, kun en stemmetæller, ikke
brug af mikrofonanlæg og lydoptagelse. 4b) Dagsordenen blev godkendt.
5) Biba Schwoon fra Legepladsudvalget bød velkommen og præsenterede Legepladsudvalgets
medlemmer samt Søren Andersen fra legepladsfirmaet CADO.
6) Legepladsudvalgets medlemmer fortalte om arbejdet
Udvalget består af 10 beboere. Det er bredt sammensat i forhold til generationer og i forhold til,
hvor lang tid de har boet på Galgebakken. hvor lang tid de har boet på Galgebakken. Udvalget
startede op med at invitere tre legepladsfirmaet til møder, hvor de præsenterede deres ideoplæg til
ny legeplads på Galgebakken. Udvalget valgte legepladsfirmaet CADO til at konkretisere et
legepladsprojekt i dialog og samarbejde med udvalget. Dette projektforslag fremlægges på dagens
beboermøde.
7) Forelæggelse af forslaget til Ny Blå Legeplads
Med udgangspunkt i de otte modeltegninger fortalte Søren Andersen om ideerne, principperne og
indretningen af legepladsen. Undervejs supplerede legepladsudvalgets medlemmer. Bl.a.:
- Legepladsen er indrettet med fokus på mindre og større børn op til ca. 12 års alderen. Der er dog
også tænkt på forældre og bedsteforældre.
- Legeredskaberne er fremstillet af robinietræ, som har en lang holdbarhed. Håndtag og beslag er af
rustfrit stål. Trampolinerne er lavet af kraftigt gummi.
- Belægningen, som er i kraftige farver, er af EPDM gummi, som er meget holdbart, farveægte og
minimalt vedligeholdelseskrævende. Belægningen fungerer som et sikkert faldunderlag ved
legeredskaberne. Den lægges ud oven på det eksisterende perlegrus, så der sikres et godt dræn.
- Der kommer græs på områder, hvor der ikke er gummiunderlag.
- De eksisterende betonmure bibeholdes og bruges til at afgrænse forskellige områder, og især af
hensyn til de mindste børns behov til at skabe nogle små og trygge legerum.
Produktionen af legeredskaberne foregår i Tyskland hos firmaet Spielart. Der skal indhentes
byggetilladelse hos Kommunen, hvilket kan tage op til otte uger, men forhåbentlig kan det gå
hurtigere. Herefter er der en produktionsperiode i Tyskland på otte uger. Selve anlægsarbejdet og
opførelsen af legepladsen på Galgebakken tager to uger.
Udgiften til legepladsen bliver på 800.000 kr. Restbeløbet på budgettet skal senere i år bruges til en
lille legeplads i Vester.
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8) Debat
Benny Klausen mente, at betonmurene burde fjernes inden legepladsen anlægges, og at murene
burde erstattes af nye afgræsninger lavet af andre materialer end beton. Dette gav en længere debat,
som især drejede sig, hvordan den betydelige udgift til fjernelse af betonmurene skulle finansieres.
Dirigenten konkluderede, at en fjernelse af betonmurene ved den store legeplads udgør en betydelig
udgift, som ikke er indeholdt i det fremsatte legepladsforslag. Et forslag om fjernelse af
betonmurene og finansieringen af dette har heller ikke på andre måder været ude til beboerne inden
mødet, og det er derfor for omfattende til at blive behandlet som et ændringsforslag på dagens
møde.
9) Beslutning
Dirigenten satte beslutningstemaet til afstemning:
” Beboermødet beslutter ved afstemning at godkende det fremlagte forslag – med mulighed
for Legepladsudvalget til mindre ændringer i forbindelse med produktionsforløbet.”
Der var flertal for forslaget og to stemmer imod forslaget.
30 . marts 2017
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