
For alle børn og barnlige sjæle med fokus på de 0-10 årige.

Legeværdi. Området giver børn og familier mulighed for at forlænge deres ophold 
ved Herslev Bryghus. Velkendte legeelementer indgår i et miljø inspireret af 
Herslev Bryghus’ råvarer, samarbejdspartnere og landlige omgivelser. Tilsammen 
danner det sansefulde rammer, som formidler oplevelsen af nutidens liv på landet, 
de landskabelige træk og Bryghusets produktion. 
Der er taget højde for, at området vil blive besøgt at større og mindre grupper, som
ikke har en relation. Derfor ligger de små lege- og formidlingsmiljøer adskilt, med 
mulighed for, at der kan opstå en sammenhængende aktivitet på tværs. 

Æstetik. Området skal glæde både krop og øje, og der er i formgivningen taget 
højde for Herslev Bryghus’ særlige sted, karakter og kendetegn.

Kvalitet. Bygget gedigent i de bedste materialer.
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Velkommen til livet på landet

PRODUKTION, NÆRVÆR & SANSEINDTRYK

Formidling af det moderne liv på landet som 
virksomhed og menneske handler om: 

Dialog & Samarbejde

Vi hjælper hinanden i et lille samfund

Stor sanselighed: Duft, lys, lyd, 
smag, stoflighed, rumlighed

Forpligtigelser overfor dyrene, vandløb og jorden

Fokus på høj kvalitet

Bevidsthed om klima
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Inspiration

HERSLEV BRYGHUS’ DYR

HERSLEV BRYGHUS’ RÅVARER

HERSLEV BRYGHUS’ SÆRLIGE ELEMENTER

Kvæde Hyben Byg, hvede og havre Humle

Angus kvæg Bithesminde svin Heste på besøg

Tønder Ølkasser Maltsilo Halmballer Butik & Bryggeri
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Legemiljø Herslev Bryghus
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Gynge på 
faldsand

Markcirkler 

”Fold” med dyr 

Kulissehuse

”Herslevs 
Maltsilo”

Balanceleg 
på tønder 
og ølkasser

Ophold

Ophold

Ophold
Trædefliser

Kvædekrat

Kvædekrat

Humlestokke



Analyse af legemiljø
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SELVSTÆNDIGE 
AKTIVITETS-SPOT
Mindre områder som kan
motivere til leg og aktivitet. 
Fordeler børn, som ikke kender 
hinanden, så mange kan lege 
ved siden af hinanden. 
Miljøerne er beslægtede, så 
legen kan udvikle sig, og nye 
venskaber kan opstå. 

MOTORISK LEGEFORLØB
Området er indrettet på en 
sådan måde, at der dannes et 
legeforløb på langs, som binder 
alle miljøer sammen. Dette 
giver optimale forhold for en 
god leg, da børnene inspireres 
til at bevæge sig og opleve 
landlivets kvaliteter på samme 
tid.

MOTORISK LEGEMILJØ
Velkendte legeredskaber, som 
børnene let kan identificere sig 
med, og derved let kan tage i 
brug. Giver de aktive børn 
mulighed for at ”krudte af” i 
sjove rammer. 



Analyse af legemiljø
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Herslevs råvarer i marken
Her får byens børn lov at bruge alle sanser. I indhegninger vokser 
Herslevs kornsorter byg, hvede eller havre. Børn kan dufte, føle, 
smage og se, hvordan kornet ser ud. Her kan man komme helt tæt 
på. Cirklerne kan også bruges til en bunke høballer, græskar e.lign. 
Kanterne bruges også til balance eller ophold.

Dyreleg 
Bomme aggerer hegn. Udskårede dyr af Birthesholm grisen, 
Angus kødkvæg (Herslev’s eget) og en “ridehest”. Dyrene 
står eller ligger, så børnene kan sidde på dem. 

Bryghusets Maltsilo 
Maltsiloen er blikfang og centrum for sjov leg for alle 
aldre. Siloen har en lav og høj platform, med 2 
rutsjebaner til store og små. Man har udsigt til 
aktivitetsområdet og det omkringliggende landskab fra 
vinduer i siloens sider.
Nedenfor siloen lægger nedgravede tønder og kasser 
dekoreret som ølkasser fra bryggeriet op til balanceleg.

Velkendte bygninger. 
Kulissehuse forestiller Herslevs egne 
bygninger påmalet særlige kendetegn. 
Her leges rollelege, hvor børnene 
gengiver miljøet, som de har oplevet i 
Bryggeriet.

Redegynge. 
Legeredskabet som er letgenkendeligt, og 
indbyder til leg for besøgende i alle aldre.

Humlelabyrint
Der plantes humlestokke langs husets 
facade. Børnene kan gå på opdagelse i 
den junglelignende beplantning og 
dufte til humlens frugter. 



Leg i Maltsiloen
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Platform ved sø
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Platform, øvre del.
Udsigt over markerne

Formidlings
tegneserie 

Platform, nedre del. 
Tæt på vandet 

Sø biotopMark med 
afgrøder

Beplantning 

Sti

Platform ved søen
Alle har lyst til at komme
helt tæt på vand. Og der er
intet bedre, end at opleve
vandets biotoper sammen 
med andre. Derfor er 
platformen ved søen 
udformet som store dæk, 
hvor man kan være flere 
sammen. Trædækket er i alt 
20m2, fordelt på 2 niveauer, 
adskilt af 2 siddetrin. På det 
øverste kan man læse en 
tegneserie, som handler om 
livet i søen, og vandets 
betydning for afgrøder og 
dyr. Tegneserien findes på 
tavler, som er indarbejdet i 
platformen. Herfra er også 
udsigt til markerne. 
På den nedre platform kan
man få øje på dyrelivet i og 
ved søen. 



Referencebilleder
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Broen ved søen

Legemiljøer

Fold med dyr

Forslag til ”stregen” i formidlings-tegneserie



Hvorfor vælge DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK?
På tiende år producerer Den Lille Legepladsfabrik 
udfordrende, sjove, prisrigtige, smukke og godkendte 
legepladser og udemiljøer i meget høj kvalitet – til glæde 
for både børn og voksne. Intet er mere ødelæggende for 
leg og oplevelser i udemiljøer end en kedelig legeplads. 
Legepladser fra Den Lille Legepladsfabrik er produceret på 
en sådan måde, at de fremtræder sjove, spændende og 
smukke hele året rundt. Og i mange år. Med garanti!

Legeværdi.
Indretningen af legepladsen skal ses fra børnehøjde. 
Legepladsen skal være smuk, sikker og bygget gedigent i de 
bedste materialer, men legepladsen er først og fremmest 
en legeplads. Den Lille Legepladsfabrik arbejder 
professionelt og engageret med det legeværdimæssige 
greb til jeres legerum – til glæde for børnene i mange år. 
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk 
Legepladsselskab.

Dialog
Hos Den Lille Legepladsfabrik er vi glade for vores 
overskuelige størrelse, for det sikrer gennemsigtighed i 
samarbejdet. Det ser man blandt andet, når vi snakker 
sammen med kunder om indretning af legeplads – et 
samarbejde som ikke koster jer noget.

Materialerne
DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK benytter FSC-certificeret 
robinietræ, som er både smukt, stærkt og 
selvimprægnerende. Robiniens egenskaber er som skabt til 
lege- og aktivitets-redskaber. Dets brudstyrke er dobbelt så 
stor som egetræets, og fordi det er selvimprægnerende, er 
efterbehandling kun brugt for at skabe effekt – og ikke for at 
holde råd og svamp nede . Robinien har en let knudret vækst, 
der giver den helt særlige eventyrlige, organiske og rustikke 
karakter, der præger en legeplads fra Den Lille 
Legepladsfabrik.
Løsdele som ikke er fremstillet af træ (rutsjebane, 
brandmandsstang, håndtag til armgang, fugleredegynge) er 
TÜV-mærkede.

Made in Denmark
Den Lille Legepladsfabriks legeredskaber er 
danskproducerede med hjælp fra dygtige underleverandører 
og dygtige medarbejdere. Den Lille Legepladsfabrik er 
medlem af Dansk Byggeri og har således ordentlige løn- og 
ansættelsesforhold. Den Lille Legepladsfabrik har fået tildelt 
Arbejdstilsynets grønne smiley.

Sikkerhed
Den Lille Legepladsfabrik bygger legeredskaber efter DS/EN 
1176. Den Lille Legepladsfabrik har egen DS-
certificeret legepladsinspektør i huset. Den Lille 
Legepladsfabrik 
er medlem af Brancheforeningen for 
Legepladsinspektører.
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