Legepladser
På vores generalforsamling, var vores legepladser også et emne som berørte mange.
Bestyrelsen havde forinden haft en aut. legeplads konsulent ude fra kommunen, for at gennemgå vores
nuværende legeredskaber, med henblik på om hvorvidt de overholdt de gængse regler etc.
Rapporten fra legepladsinspektøren var krystal klar, vores legeredskaber var i en forholdsvis ringe
forfatning, og levede stort set ikke op til de gældende regler.
Tre legeredskaber blev anbefalet til nedrivning, to pga. råd, og én som direkte er ulovlig jf. gældende
miljøregler.
De tre legeredskaber var, naturgyngen (edderkoppen), naturklatreredskabet samt telefonpæle gyngen.
De resterende legepladser ville kunne bringes op på et fornuftigt niveau.
Bestyrelsen fremlagde rapporten, med anbefalingerne på generalforsamlingen, inklusive tiltag til opførsel
af ny legeplads.
Der var mange meninger omkring nedrivning af de tre legeredskaber, og der blev derfor nedsat et
legepladsudvalg, som skulle fremsætte endelige anbefalinger omkring vores legeplader.
Legepladsudvalget fremkom, efter sommerferien med en rapport indeholdende deres anbefalinger til vores
legeredskaber.
Bestyrelsen har gennemlæst rapporten, og legepladsudvalgets rapport ligger ikke på linje med den rapport
som legepladsinspektøren havde udarbejdet.
Bestyrelsen valgte herefter ved selvsyn, at besigtige de tre legeredskaber som der var mest debat om.
Konklusionen er efterfølgende: bestyrelsen finder ikke naturlegeredskaberne sikre (råd i alle stolper) og kan
derfor ikke forsvare, at lade Hallandsparkens børn lege på dem.
Bestyrelsen ønsker herefter nedrivning.
Legepladsudvalget anbefalede samtidig bestyrelsen en plan for gennemgang, og kontrol af
legeredskaberne, denne plan samt kommende rapporter, vil efterfølgende være at finde på vores
hjemmeside.
Legepladsudvalgets rapport, samt rapporten fra legepladsinspektøren kan også findes på vores
hjemmeside.
Billeder fra bestyrelsens gennemgang af legeredskaberne:

Legetårn har råd i alle stolper, og der vil være risiko
for gennembrud af stolperne

Edderkop gyngen, er i en meget dårlig stand,
øverste bærende bjælke er fastgjort med bolt, som
sidder fast med risiko for gennembrud i træet

