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Byens Arena har en række arenaer med forskellige motionsredskaber, der
primært er målrettet de lidt ældre børn og voksne. Byens Arena vil blive udbygget med nye spændende arenaer, der opfordrer til motion og bevægelse
for alle aldersgrupper.
På Bagsværdfortet er netop opført en hindringsbane med inspiration fra
de militære forhindringsbaner. Hindringsbanen er for lidt større børn og
voksne.

Gladsaxe i vækst - motion, leg og
byliv
I Gladsaxe Kommune lægger vi vægt på at udvikle varierede rekreative
tilbud, der bidrager til at skabe liv i byen og kvalitet i nærområderne. denne
strategi for motions- og legepladser samler op på, hvor langt vi er nået i
indsatsen og præsenterer målene for, hvordan vi vil udvikle motions- og
legepladser i Gladsaxe de kommende år. Strategien tegner som noget nyt
et samlet billede af de offentlige motions- og legepladser sammen med de
faciliteter skoler, dagtilbud og idrætscentre kan tilbyde.

Skolerne

Ud over de eksisterende legepladser på offentlige parkarealer findes der
også legepladser på de kommunale skoler. Her har de fleste legepladser
siden 2008 gennemgået renoveringer og der er årligt brugt 1-2 millioner
kroner på at sikre en fornuftig standard. Flere af legepladserne på skolerne
er offentligt tilgængelige efter skolernes åbningstid og kan benyttes af alle.

Gladsaxe i vækst

Gladsaxe Kommune er i vækst, og byen er under omdannelse. Vi står overfor at skulle omdanne erhvervsområderne og udvikle nye boligområder, og
her er et varieret byliv sat højt på dagsordenen. Denne strategi skal bidrage
til at tænke motions- og legepladser ind i den samlede planlægning for byens udvikling. Tanken er, at motions- og legepladser skal understøtte overordnede mål om stærke og levende bycentre, rige muligheder for rekreativ
udfoldelse og attraktive boligområder.

Idrætsfaciliteter

På Gladsaxe Idrætscenter er der gennem det sidste år åbnet op for adgangen og mange af de gamle trådhegn, der skulle holde folk ude, er nu pillet
ned. Det er sket ud fra et ønske om, at motion skal kunne ske umiddelbart
og impulsivt, når man bevæger sig igennem området. Der er etableret en
dirttrackbane, en mountainbikebane, en krolfbane (kroket og golf ) og snart
kommer flere motionstilbud til, der opfordrer til leg og bevægelse.

Dagtilbud

Byen er indrettet, så den indbyder folk til at bevæge sig, og samtidig er der
små grønne byrum til ro og ophold.

Legepladserne på kommunens dagtilbud er i princippet åbne for
offentligheden, men mange borgere ved ikke dette.
På dagtilbuddene er der rigtig mange gode legepladser for mindre børn.
Legepladserne kan være til gavn for både børnefamilier og bedsteforældre
om aftenen og i weekenderne.

Vision fra Planstrategi 2012 - Gladsaxe i vækst

Status på motions- og legepladser i
Gladsaxe Kommune
Parkerne

Der er potentiale for forbedringer af de eksisterende motions- og legepladser i Gladsaxe Kommunes parker.
De eksisterende legepladser er alle af ældre dato og er behov for at nytænke,
hvordan vi integrerer leg og motion i bylivet.
Udviklingen af legepladser og legepladselementer har ændret sig meget de
sidste ti år og motion og fysisk udfoldelse, er blevet en del af mange nye
legepladser.
Teknologien har også indtaget legepladserne, hvor interaktive computerstyrede legeelementer vinder indpas flere og flere steder. Fordelen ved de interaktive legepladser er, at de kan programmeres til flere forskellige lege- og
motionsaktiviteter for borgere i alle aldre.

Motionspladser

Der er to motionspladser i Gladsaxe Kommune - Byens Arena og Bagsværdfortet.
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Motions- og legepladser i alle
bydele
Én måde at skabe byliv og samtidig sikre sig, at eksisterende- og nye borgere
i Gladsaxe får attraktive rekreative tilbud, kan være at der i hver bydel
skabes nogle centrale motions- og legepladser af høj kvalitet.
Byens Arena er et godt eksempel på en central bydelsplads, hvor motion og
bevægelse er den gennemgående røde tråd og som gennem en årrække kan
udvikles med tilbud om motion og bevægelse til borgere i alle aldre.
Det er målet at etablere en ny motions- og legeplads i hver bydel, som vil
gøre det attraktivt for tilflyttere og også forbedre motionstilbuddet for
borgerne i Gladsaxe Kommune - unge som ældre.
I første omgang vil vi fokusere på at der skabes nye motions- og legepladser
på Søborg Torv, i Rådhusparken og i Bagsværd Bypark.

Søborg Torv

Den nye café på Søborg Torv er ved at skabe mere byliv på den centrale
plads. En spændende motions- og legeplads på den østlige del af torvet i
umiddelbar nærhed af caféen, vil være et godt tilbud til børnefamilierne og
være med til at sikre det fortsatte byliv.

Rådhusparken

Det centrale sted i Buddinge hvor blandt andet gymnasieeleverne samles
om fredagen. Parkdelen, ud mod Søborg Hovedgade kan transformeres til
et fornemt, multifunktionelt byrum, som knytter parken til hovedgaden.
Endvidere redskaber til leg og bevægelse i Rådhusparken

Bagsværd

Bagsværd Bymidte er et fokusområde med hensyn til at skabe et mere
velfungerende by- og handelsliv. Èt af de tiltag der kan være med til at skabe
bedre rammer for dette, er velfungerende rekreative tilbud for borgerne.
Motions- og legepladser i bymidten vil bidrage til en forbedring af bylivet.
I de kommende lokalplaner for Bagsværd Bypark vil vi prioritere, at der
gøres plads til et centralt byrum med rekreative tilbud for eksisterende og
nye beboere i Bagsværd samt alle de mennesker, der på sigt vil arbejde i
området.

Byens Arena

På arenaen er der i 2012 og 2013 etableret i alt to nye motionsarenaer. Det
er en mastearena med klatremaster, der kan vippe og en ny parkourarena.
Byens Arena dækker et areal på over 10.000 m2 og er ikke færdigudbygget.
Det er derfor vigtigt at der i årene fremover etableres flere nye arenaer med
motions- og legeelementer, mere beplantning og flere siddepladser.
Der er nedsat en dialoggruppe, der arbejder på at skabe aktiviteter på Byens
Arena og sikre en forsat udbygning i forhold til brugerønsker mm.
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Dialoggruppen består af repræsentanter fra tre kommunale forvaltninger,
skoleledere, område- og børnehusledere i lokalområdet, beboerrepræsentanter og repræsentanter fra beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe. Dialoggruppen mødes 3 gange årligt.

De eksisterende legepladser

Tre af de mindre legepladser - Sandkrogen, Hørmarken og Toftekærvej, har
status af kvarterslegepladser og er alle placeret i rækkehuskvarterer. Flere
af de omkringliggende grundejerforeninger har tidligere ytret ønske om, en
større grad af ejerskab til de lokale legepladser, så de kunne benyttes som
fællesarealer i forbindelse med vejfester, lokale arrangenmenter mm.
Vi vil undersøges om de lokale grundejerforeninger stadigvæk er interesseret i en overdragelse af arealerne. Grundejerforeningen ved Hørmarken
betaler for nuværende til vedligeholdelsen af legepladsen over ejendomsskatten.
De tre legepladser kan renoveres for kommunale midler og efterfølgende
overdrages til interesserede grundejerforeninger. En renovering for kommunale midler, vil gøre det mere attraktivt for grundejerforeningerne at
overtage legepladserne, da de ikke pålægges en udgift til renovering med
det samme.
De resterende mindre legepladser i Tinghøjparken, Wergelandsparken,
Garhøj og på Magle Torv kan fornyes over en årrække med nye lege- og
motionsredskaber i tidssvarende design.

Motions- og legepladser i naturen
Ud over motiospladser i hver bydel er det målet, at placere et antal
motionspladser, dér hvor mange folk i forvejen dyrker motion.
Mange dyrker motion i de skønne naturområder i Gladsaxe Kommune.
Mange løber om Bagsværd Sø, kører mountainbike i Bøndernes Hegn eller
cykler til og fra arbejde via Farumruten, som er en del af Cykelsuperstinetværket i og omkring København.
Vi vil på udvalget steder i mere naturprægede områder etablere motionspladser, som kan give borgere en ekstra mulighed for at dyrke motion.

Bagsværd Søpark

På det flade plateau oppe langs
Bagsværdvej i den østlige del af
Bagsværd Søpark, kan der etableres
en kombineret motions- og naturlegeplads.
Placeringen på plateauet vurderes
ikke at påvirke den følsomme natur
ved Bagsværd Sø og vil være et yndet
udflugtsmål for børnefamilier og
motionister.
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Skovbrynet Station

Mange mountainbikere ville have stor glæde af en træningsbane, hvor de
kunne øve balance, hop mm. og samtidig kunne der etableres en mindre
vaskeplads til cykler med cykelpumpe og evt. en vandpost. Banen kan eventuelt etableres med overskudsjord fra et af kommunens anlægsprojekter.

Gladsaxefortet

Ligesom der på Bagsværdfortet i 2013 blev indviede en mindre forhindringsbane med forbillede i den militær hindringsbane, kan der på Gladsaxefortet etableres en mindre motionsplads. Motionspladsen kan være et
tilbud om et stop på vejen til de cykelister, der pendler via Cykeklsuperstien
mellem København og Farum.
Motionspladsen kan eksempelvis indrettes med streetfitnessredskaber.

Kagsåparken

En vision for et større spildevandsprojekt ved Kagsåen, med lokal håndtering af regnvand, terrænbearbejdning og flere andre tiltag, vil give hele Kagsåparken et rekreativt løft. Hvis visionen i årene fremover bliver en realitet
vil det være oplagt at indarbejde en motionsplads i nærhed af månedskvarteret i Mørkhøj tæt ved broen over Motorring 3.
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dagtilbud, skoler og familier mødes til inspiration, leg og workshops. Og
det er her, de kan opleve børneteater af høj kvalitet, som præsenteres både i
Hovedbibliotekets sal og ude i byens rum.
Gladsaxe Hovedbiblioteks børnebibliotek grænser op til det grønne område,
Bibliotekshaven, som i dag står ubrugt hen. Ved at anlægge en legeplads i
haven med mulig direkte adgang til børnebiblioteket kan bibliotekets eksisterende faciliteter understøtte legepladsen, og det kan skabe en synergi mellem leg, læring og bevægelse - og mellem de indre og de ydre opholdsrum
til glæde for borgere, Hovedbibliotekets brugere og øvrige institutioner og
familier i området.

Temalegepladser
Flere kulturinstitutioner i Gladsaxe Kommune har mange daglige brugere,
der kommer for at læse bøger, spille musik, male, danse og lignende. Det
drejer sig blandt andet om Gladsaxe Hovedbiblioteket, Bibliografen og
Gladsaxe Musik- og Billedeskole.

Byens pladser og grønne områder i højere grad skal danne rammen for
kultur, fritid og idræt. Målet er at skabe en mere levende by med kreativ og
fysisk udfoldelse i byrummet og de grønne områder
Kultur-, Fritids-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik 2013-16

Bogstavlegeplads i Bibliotekshaven

En temalegeplads i Bibliotekshaven kan medvirke til at trække kultur og
motion ud i byens rum og skabe en aktiv forbindelse mellem børnebibliotekets mangeartede tilbud og aktiviteter til leg, motion og fysisk udfoldelse
på havens legeplads.
Tanken er med brugerinvolvering af børn og unge at skabe en anderledes
og attraktiv legeplads, med fokus på bevægelse og læring som vil tiltrække
børn fra hele området.

Aktiveringen af Rådhushaven kan ske i sammenhæng med Hovedbibliotekets ønske om en bogstavlegeplads.
Området omkring Buddinge er et knudepunkt for kultur, fritid, idræt, leg
og læring. Her er store institutioner som Gladsaxe Hovedbibliotek og Telefonfabrikken med Gladsaxe Musik- og Billedskole. Her er dagtilbud, skole,
gymnasium og handelsliv. Der er imidlertid ikke noget udendørs opholdsog oplevelsessted for børn og familier i området. Dette på trods af, at der er
store grønne arealer omkring Rådhuset og Biblioteket.
Gladsaxe Hovedbibliotek er i dag et mødested for børnefamilier med børn
i alle aldre og et unikt fritidstilbud i kommunen, der tiltrækker 365.000
besøgende om året, hvor en stor del er børn og børnefamilier. Det er her

Musiklegeplads

Gladsaxe Musik- og Billedskole har tidligere arbejdet med et konkret projekt om en musiklegeplads på én af kommunens dagtilbud.
På Telefonfabrikken kan der skabes en plads, hvor der er plads til
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bevægelse og kreativ udfoldelse i inspirerende, udfordrende og smukke
rammer - skabt af naturens egne materialer.
Legepladsen kan være en musik- og bevægelseslegeplads med lang række
instrumenter, som indbyder børn og voksne til at udfolde og afprøve
instrumenternes muligheder.

Legepladseftersyn
Legepladser fordrer, at der føres jævnlige tilsyn og er en vigtig og ressourcekrævende opgave for de ansvarlige medarbejdere. På dagtilbudsområdet føres allerede daglige tilsyn via et manuelt logsystem.
Vi vil undersøge om der med fordel, kan udvikles et digitalt tilsynssystem til
de ansvarlige tilsynsførende på alle kommunens motions- og legepladser.
Driftsafdelingen har i samarbejde med en lokalt softwarefirma udviklet
digitale løsninger, der har optimeret arbejdsgange på flere områder. En
tilsynsapplikation til smartphones eller tablets vurderes at kunne være en
fordel for de ansvarlige medarbejdere på institutioner, skoler og parkområdet.

Realisering

Legepladsen kan bruges både med og uden instruktør. QR-koder linker til
små, korte instruktionsvideoer med musikstykker i flere sværhedsgrader.

Motions- og legepladsstrategien er et dokument, der sætter retningen for
de kommende års indsats på området og skal bidrage til, at motion og leg
tænkes sammen med byomdannelsen og med den overordnede strategiske
indsats for “Gladsaxe i vækst”. Strategien er et konkret redskab i den politiske proces omkring budgetlægning og dermed i debatten om, hvordan
kommunen skal vælge at prioritere investeringerne i byens udvikling.

Stedet vil være et oplagt udflugtsmål for skoler samt dag- og fritidstilbud og
kan samtidig være et åbent og attraktivt sted at besøge med familien.
På en lille scene foreslås det at lave små koncerter eller anden planlagt optræden. I hverdagen kan scenen bruges af alle besøgende der har lyst til at
afprøve deres optrædegen eller bare sidde med madpakken på en behagelig
træoverflade. Scenen er måske multifunktionel og kan også bruges til leg.

Bedre formidling af eksisterende
tilbud
Som tidligere nævnt er der også et potentiale i legepladserne på de kommunale folkeskoler og ligeledes på de mange kommunale dagtilbud
Mange borger er ikke klar over, at skolernes og mange af dagtilbuddenes
legepladser, er åbne for offentligheden om aftenen og i weekenden.
Vi vil formidle motions- og legepladsernes placering på kommunens
hjemmeside. Der kan via kommunens GIS-system informeres om det er en
motions- eller legeplads, hvilken aldersgruppe den er målrettet eventuelt
suppleret med billeder eller video.
Borgerne vil så hurtigt kunne danne sig et overblik og måske endda vælge at
tage cyklen sammen med resten af familien til en interessant motions- eller
legeplads i den anden ende af kommunen.
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Kort over motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune
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Inspiration
Den teknologiske...
Playtop Street video: http://www.youtube.com/watch?v=3OhCsh95SSQ
Den simple...
Streetfitness: http://www.youtube.com/watch?v=cxKLSSwx6Pg
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Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

www.gladsaxe.dk
E-mail: vejpark@gladsaxe.dk
telefon 39 57 58 52
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