
Nyt fra Legepladsudvalget 
	  
Vi har brugt et års tid på at kigge i kataloger og forhandle priser. Det var i den proces vi 
også fandt ud af at rydde helt op på legepladsen og dermed skille os af med båden.	  
 	  
Under selve oprydningen af legepladsen kom der flere og fortalte om alle de gamle 
legepladser der har været i Birkevang. Det viste sig, ved udgravningen til nyt 
faldunderlag, at der stadig lå rester af fundament til gynger og vippestativer. 
 
En tidlig morgen 

            
 

       
 



Efter at have kigget på flere legepladsmodeller bla. i et katalog uden priser, var vi helt 
enige. Indtil vi fik prisen på det ene modul: 300.000 kr. Det droppede vi hurtigt. Vi havde 
lovet højt og helligt ikke at overskride budget.	  
 	  
Derefter tog vi igen kontakt til Leika. Nu måtte de gerne komme med endnu et forslag 
der omfavnede, bedst legeværdi, til små og lidt større børn. De kom med tegninger og alt 
muligt skønt til en pris af 105.000 kr. Det var bare ikke lige det, vi ville have. I deres 
katalog på side 25 var et billede af Miles City, pris 139.000 kr. inkl. Moms, opsætning, 
udgravning og faldgrus. Da vi mødtes for at forhandle, på selve legepladsen, bød vi ind 
på Miles City. Vi ville mægtigt gerne købe Miles City og nøjes med at betale 100.000 kr. 	  
 	  
Samme aften dumpede en mail ind fra Leika, tilbud på Miles City 110.000 kr. I tilbuddet 
skulle vi selv stå for at legepladsen var ryddet for båd og diverse samt udgravningen til 
faldgrus. Vi slog til og aftalen blev at legepladsen ville være færdig inden påske 2014.	  
 	  
Vores budget har i 2013/2014 med opsparring været ca.131.000 kr. 	  
 	  
Vi endte med at betale Leika 110.000 kr. M. Larsen betalte vi 8.000 kr. for at fjerne 
legehus, træstammer, båd mm. og Brodals Smedie APS sørgede for at lave en udgravning 
til faldeunderlag for 2500 kr. Alle priser inkl. Moms. 
 

                                
 
Billeder ønskes	  
Hvis der er nogen der har billeder, af de tidligere legepladser der har været i Birkevang, 
må i gerne sende dem til legepladsudvalget så laver vi en kollage eller sender dem videre 
til web-udvalget. Så de kan ses her på Birkenettet	  
 	  
Vores endelige resultat på legepladsen er allerede i brug, tiden vil vise om vi har valgt det 
rigtige. I beslutningen var også at udvide arealet med græs som kan bruges til fri leg. 	  
 	  
Mvh Legepladsudvalget 


