
Besigtigelse af legepladser på Vindelevgård November 2015

Bestyrelsen for grundejerforeningen Vindelevgaard har gennemgået legepladserne med flg. 
kommentarer 

1. Nr. 2-16. Sidestolpe på gyngestativ bør udskiftes pga. råd.
2. Nr. 18-32 Der må max. være 2 gynger inden for hvert fag uanset fagets længde.
3. Nr. 21-39 & 90-108 Gyngerne er monteret for tæt og det havde været bedst med kun

en gynge. Sandkasse låg bør udbedres, der mangler håndtag på vippen
4. Nr. 41-59 & 110-128 Andet faldunderlag f.eks. træflis eller sand. Dog er træ bedre end fliser.

Topbjælke på gyngestativet bør udskiftes da den er meget rådden.
5. Nr. 81-99 & 50-168 Møtrikker/beslag i træpavillonen bør afdækkes. Basket plade er meget 

rådden samt klatrestativ.
6. Nr. 157-207 Der må max. være 2 gynger inden for hvert fag uanset fagets længde. Gyngerne

er meget tæt på rutschebanen, denne bør flyttes længere væk. Vippen bør fastgøres på 
vippe punktet således den ikke kan hoppe af.

7. Nr. 121-155 Vippens greb bør spændes fast er slet ikke fastgjort. Lille rutsjebane er støtter 
knækket disse bør udskiftes.

Konklusion: der er umiddelbart ingen direkte livsfarlige forhold på nogle af legepladserne, 
men nogle ting som bør forbedres. Der er visse gennemgående træk som er følgende: ved 
gynger skal beslagene for oven være 10 % bredere end forneden, max. 2 gynger pr. fag., div. 
steder hvor træet er af en sådan alder at det bør udskiftes pga. råd , kontrol af søm, skruer, 
bolte som stikker frem og kan udgøre en fare.
Man kan med fordel montere en anoraksnor på f.eks. et stykke træ og slynge det rundt ved 
f.eks. en rutschebane for at se om den kan hænge fast nogle steder.
Endvidere kan faldunderlaget være bedre flere steder. Det ideelle faldunderlag kan købes hos
Ole Olsen, Genfa

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsen eller flg. Webadresser
www.teknologisk.dk 
www.legepladssikkerhed.dk
www.forbrug.dk   Telefon 70131320 Forbruger information 
www.sik.dk  Telefon 33732000 Sikkerhedsstyrelsen 
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