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DET TIDLIGERE VARDE SOMMERLAND
Forslaget fra Den Lille Legepladsfabrik vedrørende indretning af aktivitetsspots i det tidligere Varde Sommer land har
taget sit udgangspunkt i og omkring nøglebegreber og begrebspar, som vi synes, passer godt til udfordringen. Vi har
forholdt os til oplæg og ønsker, men visse steder i forslaget har vi forholdt os mere frit, for at få det bedste og det meste
ud af områdets indlysende kvaliteter.
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leg
bevægelse
overraskelse(r)
rummene mellem redskaberne
natur i kulturen
kultur i naturen
læring
nodging
samvær
legeværdi
multifunktionalitet
taktilitet
sanselighed
æstetik
kvalitet
sammenhæng
historiefortælling
motorik
minimal drift
maksimal materialekvalitet
materialemæssig og udtryksmæssig genkendelighed
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OMRÅDE 4 - RUTSJE, SVÆVE; BALANCE

OMRÅDE 3 - HOLDSPORT, MØDESTED, TRÆNING

OMRÅDE 2 - FITNESS, TRÆNING, WORKOUT

OMRÅDE 1 - ROLLELEG, BALANCE, KLATRE, OPDAGELSER
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“Nodging legeruten”
8-99år

Tarzanbane

5-99år

“Kæmpebillen”

Rolleleg i skoven

“Tallerkener”

Gynge miljø

Figurer
i skoven

Småbørns miljø
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Område 1

3-99 år

Området er tænkt udfoldet i spændingsfeltet
mellem klassiske legepladsdyder på den ene
side og multifunktionalitet og overraskelse
på den anden. Rumlige overraskelser, visuelle
overraskelser, legeværdimæssige overraskelser.
Det bedste fra den klassiske legeplads har vi
0-6 år
fundet anvendelse for i dele af området, men
vi har også tænkt, at den klassiske legeplads’
Sti legeruten
oplagte afkodning og anvendelsesmuligheder
skulle udfordres. Nodging og henvisninger til
overraskelser inde mellem træerne går igen,
ikke ganske ulig tankerne fra det romantiske
haveanlæg. Hvad gemmer der sig i den del af
skoven, jeg ikke umiddelbart kan se? Virkelige eventyr på den overraskende legeplads.
Primært materiale er det smukke og praktisk taget driftsfri robinietræ.
Længst sydpå er området for de mindste. De leger parallellege og motorisk på en anden måde, end de lidt
større gør. Skovområdet gemmer på overraskelser, også for de mindste. Arealet rummer udskårne dyr,
klassisk sandkassemiljø med varierende højde på kanten, legehus(e), store bemalede sten, dobbelte bomme.
Hængekøjer, redskaber og siddemiljøer kan (også) benyttes af forældrene til de små.
Gyngemiljøet er et hav af gynger. Her er også gynger for de mindste, men også klassiske fugleredegynger i
dobbelte udgaver og dristige varianter af berlinergynger for større børn og voksne. Sammen og hver for sig.
Gyngernes tvungne bevægelse giver uvurderlig legeværdi for alle brugere.
Flade tallerkener er ikke så flade endda. Variationen i brugen er næsten ubegrænset, her er mulighed for
alle for dristige rollelege, en hyggelig og motorisk værdifuld småbørnsleg, et alternativt læringsrum med
elever og lærere fanget i net og flyvende tallerkener, et chill-out rum for de noget større børn og hvad har vi.
Kæmpebillen er på visse måder områdets spektakulære indslag. Ikke bare er legeværdien umådelig høj og
multifunktionaliteten i top, nej, redskabets kolossale størrelse og uoverskuelighed gør redskabet umådeligt
interessant at udforske med leg og bevægelse. Redskabet mimer men er aldrig identisk med naturen selv.
Redskabet rummer som sagt flere funktioner, blandt andet flere net, armgangsringe, rullebom og balancebaner.
Nodging-ideen kulminerer i en tarzanbane, som forbinder Kæmpebillen med toiletbygningen. Banen
rummer det bedste fra den klassiske tarzanbane: mikadostylter, net, bomme, stubbe, balanceredskaber, klatreredskaber og andre elementer, men det mest interessante ved forløbet er, at det er i den mørke og eventyrlige skov. Rollelegene ligger lige for.

“Kæmpebillen”
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Tarzanbane
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“Tallerkener”

Gyngemiljø
Småbørns miljø
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Gruppe Fitness

Individuel
Fitness
Holdtræning
og powerlines
Multiplinte

Ophold

Styrketræning
og ropes
Steps

Ophold

Område 2
Her mødes motionister, som gerne vil strække ud og/eller gøre brug af fitness-faciliteter. Området er indrettet på en sådan måde, at man både kan få fornøjelse af området, hvis man er alene
på f.eks. en løbetur, men det er også sådan, at man kan få glæde af det, hvis man er sammen
med sin klasse, sine medmotionister, sit sportshold eller hvem det nu måtte være. Plinte i varierende højde, individuelle fitnessredskaber og mulighed for at arbejde med powerline-elastik,
træne balance, kravle under, kravle over, styrketræne og andet er en central del af faciliteten.
Centralt i området er det store fitness-redskab, som rummer flere muligheder for pull-ups,
mave/ryg-øvelser, balancetræning og andet. Også her er der mulighed for både at træne alene
og sammen med andre.
Området udstyres med skilte med forslag til, hvordan redskaberne kan benyttes.
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Fitness område
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Stammer

Plint

Holdsport

Beachvolley
Svelletrin

Græsflade med
markeringer

Pannabane

Svelletrin

Ophold
Mini parkour
træning
opvarmning
udstrækning

Svelletrin

Fodtennis på græs

Plint
Scene
Svelletrin

Ophold

Plint

Mini parkour

Opvarmning og
udstrækning
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Område 3
Område 3 er først og fremmest til større grupper af brugere. Holdsport, sportslege og familieture er ikke sjældent at finde her. Alt fra turneringer til børnefødselsdage har sin naturlige
plads i naturen netop her. Grantræerne på den oprindelige tegning er tænkt væk for at skabe en
anden sammenhæng i området.
Den store græsflade anlægges med en vold i varierende højder. Der anlægges scene og tilskuerpladser i egetræssveller på voldens sider, scenen ligger på hjørnet og kan ses fra både græsplæne
og siddeområde.
Området foran huset er inddelt i tre mindre arealer, som indeholder bord/bænke område, et
mini-parkour, opvarmnings område og et område med plinte til opvarmning eller udstrækning
under trækroner. Det hele opdelt af nogle plinte i lidt skæve faconer, som også kan buges til
udstrækning eller ophold.
Bag græsvolden ligger en fodtennisbane, pannabane og en beachvolley-bane med faste plader
som net. På voldene er der sveller til træning og ophold, og bag græsområdet er en klynge af
stammer til at balancere på.
Legeklub. Læg 50 kroner i depositum, og lån en legesæk med crocket, keglespil, petanque og
vikingespil. Lamineret kort i sækken med spillereglerne.

Græsfladen

Beachvolley

Pannabane

Plint Mini parkour

Fodtennis

Scene
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Fart og bevægelse

Balanceleg
Vippeplade

Svinge
Plint
Rutsjeland
Balancebomme

Fjederplader

Dobbelt svævebane

Hængekøje skov

Område 4
Rutsjeland. Her kan der rutsjes i alle længder og bredder, sammen
og hver for sig. Rutsjebanens tvungne bevægelse og stramme form
klæder landskab og glæder bruger: en rutsjevold! Der er terrasser
mellem volden og rutsjebanerne, og rutsjebanerne “bindes sammen”
nede på fladen at et større mikadospil af balancestammer, stubbe og
skæve plinte, som er placeret i det høje græs. Man rutsjer ned, tager
en retning mod en anden rutsjebane, kravler om ad volden og der
tager man en ny retning på den skæve rutsjebane.
De, som ikke deltager i legen, kan kigge på fra plinten i midten.
Plinten er inspiration for en trappe midt mellem de to volde med
rutsjebaner.
Mellem stolperne er der monteret fjederplader for at give legen en
variation og motorisk udfordring.
Svævebanen er dobbelt og 30 meter lang, så man kan dyste mod
hinanden.
Og hængekøjerne har sneget sig op i dette område, et genkendeligt
træk fra Område 1 - i kanten af skoven langs stien. Så er der stadig et
gynge element, men i en mere stille form.
Vejen gennem det tidligere Varde Sommerland er forbi. Eller er den?
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Rustjeland

Svævebane

Hængekøje skov
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Overslag vedrørende aktivitetsspots i det tidligere Varde Sommerland
Område 1
Robinia balancestub Ø14-16 cm. 28,00 stk
Indgangsparti
1,00 stk
Egesveller 15x26x260 cm.
5,00 stk
Robinia Balance Z
1,00 stk
Robinia Balancebom
6,00 stk
Robinia Balancestylter med plade 1,00 stk
Kæmpebillen
1,00 stk
Platform
1,00 stk
Platform med stubbe
1,00 stk
Platform rund
1,00 stk
Dinogynge
1,00 stk
Robinia Fugleredegynge
1,00 stk
Robinia stolpegynge
1,00 stk
Robinia stolpegynger
1,00 stk
Robiniagynge m/2 dækgynger 1,00 stk 1
Platform, stor
1,00 stk
Platform, små
2,00 stk
Robinia Balancebom
2,00 stk
Div dyr
3,00 stk
Indgang
1,00 stk
Robinia balancestub Ø14-16 cm 2,00 stk
Robinia stolpegynge
2,00 stk
Platform stor med rutsjebane 1,00 stk
Udhæng platforme
3,00 stk
Platform rund
1,00 stk
Hængekøje taifun med stolper 2,00 stk
Robinia Balancebom Mini
6,00 stk
Flade tallerkener
1,00 stk
Platform
1,00 stk
Robinia balancestub Ø14-16 cm. 20,00 stk

650,00
20.000,00
1.700,00
10.000,00
4.000,00
2.800,00
150.000,00
10.000,00
8.000,00
14.000,00
54.000,00
19.000,00
8.500,00
13.000,00
14.000,00
45.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
12.000,00
650,00
8.500,00
99.000,00
12.000,00
3.000,00
12.000,00
4.500,00
130.000,00
20.000,00
650,00

18.200,00
20.000,00
8.500,00
10.000,00
24.000,00
2.800,00
150.000,00
10.000,00
8.000,00
14.000,00
54.000,00
19.000,00
8.500,00
13.000,00
14.000,00
45.000,00
10.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
1.300,00
17.000,00
99.000,00
36.000,00
3.000,00
24.000,00
27.000,00
130.000,00
20.000,00
13.000,00

Område 2
Mavemaskine
Armgang
Benpres
Platform
Platfom med tov
Platform

15.000,00
40.000,00
30.000,00
7.500,00
12.000,00
7.500,00

15.000,00
40.000,00
60.000,00
7.500,00
12.000,00
15.000,00

1,00 stk
1,00 stk
2,00 stk
1,00 stk
1,00 stk
2,00 stk

Område 4
Platform
6,00 stk
Platform dobbelt
1,00 stk
Platform asymetriske
5,00 stk
Platform Z
1,00 stk
Platform lang
1,00 stk
Egesveller 15x26x260 cm
18,00 stk
Robinia balancestub Ø14-16 cm. 106,00 stk
Rutsjebane
2,00 stk
Rutsjebane bred
2,00 stk
Rutsjebanerør
5,00 stk
Svævebane, dobbelt
1,00 stk
Platform
1,00 stk
Hængekøje, taifun med stolper 6,00 stk

14.000,00
20.000,00
8.000,00
76.000,00
29.000,00
1.700,00
650,00
42.100,00
51.100,00
77.000,00
90.000,00
25.000,00
12.000,00

84.000,00
20.000,00
40.000,00
76.000,00
29.000,00
30.600,00
68.900,00
84.200,00
102.200,00
385.000,00
90.000,00
25.000,00
72.000,00

Anlægsarbejde
Maskiner
Kunstgræs, fodtennis
Beachvolley
Faldgrus/sand
Anlæg hele området

45.000,00
175.000,00
100.000,00
600,00
700.000,00

45.000,00
175.000,00
100.000,00
30.000,00
700.000,00

Priser
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Anlæg
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650,00
5.000,00
50.000,00
31.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
30.000,00
38.000,00
70.000,00

849.300,00
149.500,00
544.750,00
1.106.900,00
1.050.000,00

Langborde og bænke i områderne
Skitlning i områderne inkl. alt
i alt

Område 3
Robinia balancestub Ø14-16 cm. 15,00 stk
Platform lang
40,00 stk
Platfom stor
1,00 stk
Platform rekt.
2,00 stk
Fodtennis
1,00 stk
Beachvolly-bane
1,00 stk
Bord bænke
5,00 stk
Platforme
2,00 stk
Parkour
1,00 stk
Panna boldbane Ø 6 meter
1,00 stk

1,00 stk
1,00 stk
1,00 stk
50,00 stk
1,00 stk

100.000,00
100.000,00

3.900.450,00 plus moms

9.750,00
200.000,00
50.000,00
62.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
60.000,00
38.000,00
70.000,00
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currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat aptus habenis, Tiphys in haemonia puppe

magister erat: me Venus artificem tenero praefecit amoriin haemonia puppe magister eratme Venus

artificem tenero praefecit hys et dicar Amoris ego.



Ille quidem
ferus est et qui

Mihi saepe repugnet: sed puer est, aetas mollis et apta regi. Phillyrides puerum cithara perfecit Achillem,

atque animos placida contudit arte feros. Qui totiens socios, totiens exterruit hostes, creditur annosum

pertimuisse senem. Quas Hector sensurus erat, poscente magistro verberibus iussas praebuit ille manus.
Aecidae Chiron, ego sum praeceptor Amoris: saevus uterque puer, natus uterque dea.

Usus opus movet

Sed tamen et tauri cervix oneratur aratro, frenaque magnanimi dente teruntur equi; et mihi cedet Amor,

quamvis mea vulneret arcu pectora, iactatas excutiatque faces. Que me fixit Amor, quo me vio lentius

ussit, hoc melior facti vulneris ultor ero: non ego, Phoebe, datas a te mihi mentiar artes, nos aeriae voce

monemur avis, nec mihi sunt visae Clio Cliusque sorores servanti pecudes vallibus, Ascra, tuis. Usus opus
movet hoc: vati parete perito; vera canem: coeptis, mater Amoris, ades quamvis mea vulneret arcu

pectora, iactatas excutiatque faces. leves currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat

aptus habenis, Tiphys in haemonia puppe magister erat: me Venus artificem tenero praefecit amoriin

haemonia puppe magister eratme Venus artificem tenero praefecit hys et dicar Amoris ego.


Ille quidem ferus est et qui

Mihi saepe repugnet: sed puer est, aetas mollis et apta regi. Phillyrides puerum cithara perfecit Achillem,

atque animos placida contudit arte feros. Qui totiens socios, totiens exterruit hostes, creditur annosum

pertimuisse senem. Quas Hector sensurus erat, poscente magistro verberibus iussas praebuit ille manus.


Med venlig
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pectora, iactatas excutiatque faces. leves currus: arte regendus amor. Curribus Automedon lentisque erat
aptus habenis, Tiphys in haemonia puppe magister erat: me Venus artificem tenero praefecit amoriin
haemonia puppe magister eratme Venus artificem tenero praefecit hys et dicar Amoris ego.

Ille quidem ferus est et qui
Mihi saepe repugnet: sed puer est, aetas mollis et apta regi. Phillyrides puerum cithara perfecit Achillem,
atque animos placida contudit arte feros. Qui totiens socios, totiens exterruit hostes, creditur annosum
pertimuisse senem. Quas Hector sensurus erat, poscente magistro verberibus iussas praebuit ille manus.
Med venlig

1

Robinietræ kræver i realiteten ingen vedligeholdelse. Andet træ skal behandles mod råd- og svampedannelse en gang
årligt.
2
Må ikke forveksles med diplomuddannelsen, som ikke er så omfattende.



Arbejdstilsynets grønne smiley
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Almindelige betingelser i tilbud og ordrer fra Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik pr. 1. januar 2015
For alle tilbud gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92).
Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbuddet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.
Salgsbetingelser
Alle priser er eksklusive moms og DKK.
Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik tager forbehold for leverandørsvigt og eventuelle forsinkelser i den forbindelse.
Tilbudssummen indeksreguleres i henhold til Danmarks Statistiks offentliggjorte indeks.
Bygherre ser til, at forsikringsforhold er lovlige og tidssvarende.
Eventuelle skitser skal give et visuelt indtryk, af det færdige arbejde. Skitser er ikke arbejdstegninger, og det færdige resultat er ikke altid helt
identisk med skitsearbejdet.
Design og indretningsforslag tilhører Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik og må ikke benyttes af andre entreprenører.
Betaling
Med mindre andet er aftalt, er betalingsfristen 30 dage netto.
Levering
Med mindre andet er aftalt, er alle priser inklusive materialer, arbejdsløn, montage, produktion, kørsel og oprydning med deponi (dog er
overskudsjord undtaget).
Montage
Med mindre andet er aftalt:
Alle nyproducerede legeredskaber fra Den Lille Legepladsfabrik/Kurtzweil overholder DS/EN 1176:2008 (1, 7) og 2009 (2-6, 10, 11)
Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik skal have adgang til relevante stikledninger.
Arbejdsområdet skal være fritlagt for gamle legeredskaber, bevoksning og andet.
Overskudsjord deponeres på bygherres matrikel tæt på arbejdsområde.
Priser på al gravearbejde er under forudsætning af, at entreprenøren kan komme til arbejdsområde med minigraver. I forbindelse med aflæsning af
faldunderlagsmateriale/jord er priserne under forudsætning af, at en lastbil kan læsse eller grabbe materialet af på arbejdsområdet.
Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik tager forbehold for jordbund, herunder skjulte fundamenter, store sten og andet. Bygherre alene har ansvaret
for identificering af rør, kabler og andet nedgravet i arbejdsområdet.
Vandtæthed garanteres ikke for huse uden undertag eller undertagslignende konstruktion.
Bygherre ser til for egen regning, at alle relevante tilladelser og beregninger indhentes. Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik bistår uden beregning
gerne med byggesagshåndtering, og i visse tilfælde håndterer Kurtzweil/Den Lille Legepladsfabrik hele sagsbehandlingen.
Der tages forbehold for vejret.
Garanti
Garantien er vedrørende materiale- og/eller fabrikationsfejl.
15 års garanti på robinietræ
10 års garanti på lærk/douglas
5 års garanti på al anden træ
15 års garanti på ikke-bevægelige stålbeslag
5 års garanti på tov og net
5 års garanti på bevægelige dele
Der ydes ikke garanti på træ med jordkontakt, med mindre det er robinietræ.
Garantien gælder ikke:
Mislighold, hærværk og slid som følge af almindelig brug.
Efterspænding af bolte, skruer, møtrikker og lignende.
Plastpropper og knopper som er fjernede.
Almindelig revnedannelse i træet, som overholder DS/EN 1176:2008.
For sikkerhedsarbejde udført på grundlag af inspektionsrapport gælder, at de i rapporten påpegede fejl og mangler i henhold til gældende DS/EN
standarder er udbedrede, når arbejdet er færdiggjort. Der ydes ikke anden garanti i den forbindelse.

