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Forslag om ny legeplads i VÆNGERNE
På generalforsamlingen sidste år var følgen-
de forslag stillet:
Ny større legeplads:
Ønske om en større legeplads som kan 
rumme mange børn, store som små. med en 
beliggenhed som multibanen midt i  vores 
forening. Samlingspunkt for forældre, bedste-
forældre og alle vores børn. 
Kan der blive et flertal, for at bestyrelsen 
skal arbejde videre på forslaget?

Jegstrupvænget 613

Som svar på forslaget blev det vedtaget at 
nedsætte en gruppe med: ”formålet at under-
søge markedsudbuddet, indkøbspriser og 
driftsomkostninger.

Resultatet af gruppens arbejde kan ses på de 
følgende sider.
Tanken med forslagene er at omdanne plæ-
nen i forlængelse af multibanen til et område 
med en petanque bane, en legeplads til både 
små og store børn, samt et område med plads 
til at afholde f.eks sommerfest i foreningens 
regi. Det er ikke muligt her i bladet at give 
en detaljeret gennemgang af de fire forslag 
derfor vil de blive lagt ud på hjemme-
siden så I kan studere dem nærmere inden 
generalforsamlingen.

Hilsen fra gruppen
Henrik Henriksen 613
Jesper Rasmussen 617
Jens Erik Posselt 229
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Forslag om ny legeplads i VÆNGERNE

På generalforsamlingen sidste år var følgende forslag stillet:

Ny større legeplads:
Ønske om en større legeplads som kan rumme mange børn, store som små.
Med en beliggenhed som multibanen midt i vores forening,
Samlingspunkt for forældre, bedsteforældre og alle vores børn..
Kan der blive et flertal, for at bestyrelsen skal arbejde videre på forslaget?
Jegstrupvænget 613

Som svar på forslaget blev det vedtaget at nedsætte en gruppe med:

kedsudbuddet, indkøbspriser og driftsomkostninge

Resultatet af  gruppens arbejde kan ses på de følgende sider.

Tanken med forslagene er at omdanne plænen i forlængelse af multibanen til et område med en petanque bane, en
legeplads til både små og store børn, samt et område med plads til at afholde f.eks sommerfest i foreningens regi. Det er
ikke muligt her i bladet at give en detaljeret gennemgang af de fire forslag derfor vil de blive lagt 
ud på hjemmesiden så I kan studere dem nærmere inden generalforsamlingen.

Hilsen fra gruppen
Henrik Henriksen  613
Jesper Rasmussen  617
Jens Erik Posselt    229

Tilbuddet inkluderer:
Denne legeplads er i luksusudgaven med ekstra elementer i robinietræ.

Legeplads: .....................................................  kr. 400.000,-
Fliseområde: ..................................................  kr.  20.000,-
Krolfbane: .....................................................  kr.  22.500,-
Petanquebane ................................................  kr.  48.750,-
Byggetilladelse Århus kommune ..................  kr.   7.000,-

Pris total incl. moms: kr. 498.250,-

Tilbud på legeplads:
Tilbud 1 fra UNO:

Årlige udgifter, vedligeholdelse (reparationer
ved hærværk), gælder multibane og lege-
pladser m.m. kr. 15.000,-

Forsikring har vi i forbindelse med glatføre 
hos TRYG kr. 1.500,- årligt
Incl. i tilbuddet levering, montage af alle 
produkter og anlægsarbejde.



DANSKPRODUCERET NATURLEG 

Dansk produceret naturlegepladser 

Vores Naturleg er danskproduceret naturlegepladser, i den abso!ut bedste kvalilet

og med fokus på høj legeværdi. 

DS/EN1176 - Alle redskaber er produceret I henhotd ti! DS/EN1176. 

15 års garanti - UNO naturlege har op til 15 års garanti. 



Vi producerer alt fra bunden i vores produktion i Faxe: Derfor kan vi tilpasse alt til jeres behov, så I får det
maksimale ud af jeres område. Vi producerer desuden den bedste kvalitet, så jeres legeplads holder i mange år fremover

Claus Jensen
Produktionschef i UNIQA A/S



Teknisk information.
Alle legepladsene bliver primært lavet i robinietræ.
Dog bliver alle jævne platforme produceret i douglastgran.
Alle beslag og kæder er i rustfrit stål hvilket er med til at mindske vedligeholdelsen.
Alle reb indeholder rustfri stålwires, hvilket forlænger levetiden og minimerer muligheden for hærværk.
Kvaliteten i træet gør at det let kan stå i 20 år, og i nogle tilfælde helt op til 30 år
hvis det får den rigtige vedligeholdelse. Da robinietræ er meget organisk kan træet give sig 
og der kan forekomme sprækker, hvilket er helt naturligt.
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Tilbuddet inkluderer:
Denne legeplads er i pulverlakeret stål.

Gyngestativ med 3 gynger: ...........................  kr.  44.500,-
Arkon: ...........................................................  kr. 167.600,-
Lilo: ...............................................................  kr.  76.900,-
Petanquebane ................................................  kr.  19.700,-
Byggetilladelse Århus kommune ..................  kr.   7.000,-

Pris total incl. moms: kr. 315.700,-

Tilbud på legeplads:
Tilbud 2 fra Ledon:

Årlige udgifter, vedligeholdelse (reparationer
ved hærværk), gælder multibane og lege-
pladser m.m. kr. 15.000,-

Forsikring har vi i forbindelse med glatføre 
hos TRYG kr. 1.500,- årligt
Incl. i tilbuddet levering, montage af alle 
produkter og anlægsarbejde.
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Tilbuddet inkluderer:
Denne legeplads er i robinietræ.

Legeområde mindre børn: ............................  kr.  49.100,-
Legeområde store børn: ................................  kr. 217.910,-
Petanquebane ................................................  kr.  27.500,-
Byggetilladelse Århus kommune ..................  kr.   7.000,-

Pris total incl. moms: kr. 301.510,-

Tilbud på legeplads:
Tilbud 3 fra Ladefoged Leg:

Årlige udgifter, vedligeholdelse (reparationer
ved hærværk), gælder multibane og lege-
pladser m.m. kr. 15.000,-

Forsikring har vi i forbindelse med glatføre 
hos TRYG kr. 1.500,- årligt
Incl. i tilbuddet levering, montage af alle 
produkter og anlægsarbejde samt beplantning 
på jordvoldene.
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Tilbuddet inkluderer:
Denne legeplads er træ

Legeområde mindre børn: ............................  kr.  90.300,-
Legeområde store børn: ................................  kr. 217.650,-
Petanquebane ................................................  kr.  27.500,-
Byggetilladelse Århus kommune ..................  kr.   7.000,-

Pris total incl. moms: kr. 342.450,-

Tilbud på legeplads:
Tilbud 3,1 fra Ladefoged Leg:

Årlige udgifter, vedligeholdelse (reparationer
ved hærværk), gælder multibane og lege-
pladser m.m. kr. 15.000,-

Forsikring har vi i forbindelse med glatføre 
hos TRYG kr. 1.500,- årligt
Incl. i tilbuddet levering, montage af alle 
produkter og anlægsarbejde  samt beplant-
ning på jordvoldene.



Samme tårn set frå to forskellige vinkler




