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PRIMÆR ADGANGSVEJ
Fart på og høj aktivitet.
Hovedadgangsforbindelser, som
leder hen til aktivitetsmiljøerne
omkring mødestedet.
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skærper sanserne.
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OVERORDNEDE TANKER OG IDEER TIL KROGSTENSHAVES NYE LEGETORV
Krogstenshaves fælles ”legetorv” er fyldt med aktive miljøer, som understøtter dialogen og samværet mellem børn og ældre. Miljøernes fysiske fremtoning dikterer ikke
fortællingen, men det er i mødet mellem børn og ældre, at historier opstår. Arealet
anses i projektet som et bytorv, hvorom Krogstenshaves mange brugere har deres
daglige aktiviteter. Derfor ser man i hele projektet referencer til byens grafik og æstetik.
Miljøerne tager deres afsæt i klassiske legeelementer, som også de ældre vil kunne
genkende. Derfor indgår der er projektet meget klassiske legeredskaber som karrusel,
gynge og vippe og sandkasse. Andre elementære lege/ aktiviteter som boldspil, legehuse og motorisk leg udfoldes i specialdesignede miljøer, udviklet specielt til legetorvet.
DENSITET PÅ LEGETORVET
Legetorvet er organiseret med en høj aktivitet centralt på pladsen, med aftagende
aktivitet ud mod bygningerne. Dette greb har 2 fordele: Den centrale høje aktivitet
tiltrækker børnene i deres leg, så legetorvets yderområder bliver uinteressante, og
børnene bliver indenfor legetorvets areal.
Ligeledes friholdes de nære områder tæt på beboernes boliger, så der bevares en
privathed op ad beboernes vinduer.
ADGANGSVEJE PÅ LEGETORVET
De nuværende primære adgangsveje på legetorvet er bevaret, så brandvej og
forbindelses gangarealer er intakte. Disse er højaktive vej- og stiforbindelser, hvor man
kan forvente at møde store som små køretøjer.
Den lille cirkulære stiforbindelse rundt om legetorvet er smal og mere rolig. Når man
går på denne sti, oplever man alle aktiviteter på torvet, da stien forbinder alle aktivitets- og legemiljøer.
Adgang fra børnehaven forgår via en rutsjebane på skråningen, tangeret af en bred
trappe og et slæbetov, ligeledes på skråningen.

LEGETORVETS ZONER
Arealerne omkring den centrale, cirkulære plads er inddelt i zoner, som samler energifyldte aktiviteter, rolige aktiviteter og ophold, og placerer dem hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.
I nærhed med udgangen fra plejehjemmet etableres der to opholdsområder, hvorfra
man har udsigt til legetorvet og alle dets aktiviteter. Dette område er trygt og roligt,
og derfor anvendes de to eksisterende miniterrasser i området til sanserum med hver
deres særegenhed.
Den centrale plads på legetorvet er forbeholdt lege med børnehavens mooncars,
løbehjul og cykler, og de rollelege som knytter sig dertil.
Mod vest opbygges et særligt rollelegsmiljø med åbne legehuse omkring en stor sandkasse. Her er ro til fordybelse i leg og dialog mellem generationer om særlige detaljer,
som gør hverdagslivet specielt i dag og i en svunden tid.
Mod øst etableres et sammenhængende motorisk aktivitets- og legeområde med balanceredskaber placeret i et cirkulært forløb. Dette forløb tilgodeser behovet for motorisk udfordring for børnehavens børn og motorisk styrke hos plejehjemmets beboere.
Nedenfor det motoriske miljø placeres en lukket panna- boldbane, hvor alle legetorvets brugere kan være aktive sammen omkring leg og spil med bold. En pannabane
er en indhegnet, rund boldbane (ø6 meter) med to små mål og indgange i siderne.
Nedenfor boldbanen placeres velkendte, dynamiske legeredskaber, hvor der er god
plads aktiv leg og masser af bevægelse.
Mod syd etableres der et naturværkstedsområde med overdækket madpakkehus og
åbent bålsted. Her er plads til fælles værkstedsaktiviteter på tværs af generationer,
fællesspisning ved bålet og bærplukning.
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LEGETORVETS MILJØER
Den centrale fliseplads:
Vi ønsker at bløde pladsens hårde linjer op og tilføre letgenkendelige elementer, som vil
rage op i rummet, og visuelt bringe legetorvets arealer tættere på hinanden. Dette gøres
med 3 nye, smalle fortove med runde kanter, samt 3 modstående, rundede siddeplinte op
ad legetorvets centrale grønne miljø. Ved fortovene placeres de velkendte Københavner
bænke, som suppleres med enten en postkasse, et busstoppested, specialdesignede benzinstandere med særlige Krogstenshave logoer og den klassiske grønne telefonboks fra
1930’erne.
Ud over siddeplinte centralt på pladsen placeres også et lille forløb af balancestubbe i beton gennem det grønne areal, så legen styres og bunddækkeplanterne bevares. Balanceforløbet sikrer, at der kan opstå legeforløb på tværs af legetorvet.
På det store fliseareal er der god plads til race med mooncars og cykler. Opstregningen er
udført som organiske figurer man kører imellem. Så må børnene selv opfinde stregernes betydning for deres individuelle leg. Fortovene bevirker, at mooncars og cykler ikke uheldigvis
brager ind i tilskuerne på bænkene.
Sand- og gyngemiljø
Indgangen til sand- og gyngeområdet er markeret med espalier fra cykelpladsen og den
lille sti.
3 sammenhængende legehuse vender deres lukkede facader ud med kørebanen, i en
silhuet inspireret af det klassiske byskilt. Mod sandkassen åbnes legehusene op i 3 forskellige
rollelegsmiljøer med diske, hylder, bænke og kasser. Her findes en opbevaringskasse med
løse elementer såsom telefon, brødskærer, æske med hønseringe og glaskugler o.s.v, som
kan bruges i rollelegen, og skabe dialog på tværs af generationer. Et 4. hus er placeres tæt
på en gennemgående sti, og her kan alle være med i legen. Bænken placeres op ad sandkassen, og der placeres et legebord, som kan bruges til sandleg for alle. Sandkassen indeholder ligeledes sandlegebord eller et vandlegselement. Mod bygningen anlægges små
forhøjninger i græsplænen af overskudsjord. Her er sjovt at løbe eller lege på træheste, som
kan ”mades” i et trætrug nær stien.
Syd for sandkassen placeres gyngen, da den indgår naturligt som et dynamisk element i
rollelege. Gyngen har 2 klassiske gyngesæder, men kan monteres med redegynge, hvis Krogstenshave ønsker det. Den nuværende fællesgynge placeres i umiddelbar nærhed til den
nye gynge.

Naturværkstedet
Et overdækket madpakkehus med borde og bænke giver mulighed for naturaktiviteter i al
slags vejr. Udenfor placeres et forhøjet bålsted med simple, omkransende svellebænke. Når
bålstedet løftes fra terrænniveau, kan kørestolsbrugere lettere anvende bålstedet.
I dette område kan man med fordel placere insekthotel, fuglehusemast og mange bærbuske.
Motorisk område
Ved siden af naturværkstedet finder man adgangen fra børnehaven i form af en trappe, en
1 meter bred stål rutsjebane med platform h:160cm og et trækketov. Herved aktiveres skråningen, og adgangen bliver et integreret bevægelseselement på legetorvet. Ud for skråningen placeres en karrusel samt en vippe.
Panna-boldbanen, omkranset af 2 meter højt hegn, giver mulighed for børn og ældre til
at nyde boldspil sammen eller hver for sig. Hegnet tilplantes halvt med blomstrende klatreplanter, så banen bliver et landskabeligt element på legetorvet. Tilskuere kan kigge med fra
de velkendte københavnerbænke i voksen og børnestørrelse.
Som i sandområdet, markerer et blomstrende espalier indgangen til det motoriske område.
Der opbygges et forløb af motoriske balanceelementer i varieret sværhedsgrad, som både
styrker motorik og balance hos børn og ældre. Forløbet tænkes at indeholde trin, stubbe, bomme og bevægelige elementer og det skal designes i samarbejde med fysioterapeutiske- og pædagogiske kompetencer.
Sanserum
Det foreslås, at de 2 afskærmede terrasserum nær bygningen omdannes til sanserum med
hver sit tema. Det ene kan være karakteriseret ved lys og lyde/ musik, og det andet ved
vand og dufte. Her sidder man tæt på hinanden, mens man hører og mærker vandet risle i
en vandtrappe eller lytter til fuglekvidder eller andre dyrelyde fra gemte højtalere i beplantningen. Her placeres udendørs musikinstrumenter i form af en tæskefon og en krintromme,
som giver dybe bløde toner. Det tænkes, at brugerne af Krogstenshave skal være med til at
bestemme indholdet af sanserummene.
Ophold
Ud for plejehjemmets indgangsparti anlægges 2 opholdsarealer med stabilgrus, hvorpå
københavnerbænke i original og ministørrelse placeres op ad hinanden. Herfra kan man
betragte legetorvets aktiviteter på afstand, eller snakke om barndommen før og nu.

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Skitse sandmiljø med legehuse
30. november 2016

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Skitse sandmiljø med legehuse
30. november 2016

SANDMILJØ

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Referencer sandmiljø
30. november 2016

OPHOLD

SANSERUM

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Referencer ophold og sanserum
30. november 2016

KROGSTENSHAVE

KØREBANE

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Referencer kørebane
30. november 2016

NATURVÆRKSTED

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Referencer Naturværksted
30. november 2016

KØREBANE

‘LEGETORVET’ i Krogstenshave
Referencer Motorisk miljø
30. november 2016

