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Opfølgning vedr. opgradering af offentlige legepladser siden servicetjekket i 2017: 
  
Offentlige legeplads Opgraderingspotentiale 

Legepladsen 5. juni Plads Stort potentiale for nyindretning, idet langt de fleste redskaber 
bør udskiftes i løbet af få år. Herudover bør der etableres en ny 
drikkefontæne. Legepladsen er i gang med totalrenovering og 
står færdig 1. december 2018. 

Legepladsen Langelands Plads Under ombygning. Der har været udbud på forslag til en ny 
legeplads. Ny legeplads forventes at stå færdig ultimo februar 
2019. 

Legeplads Aksel Møllers Have Ikke stort potentiale, men der kan suppleres med yderligere 
redskaber til for eksempel de mindre børn eller til 
motionsredskaber for unge/voksne. Der bør opstilles en ny 
drikkefontæne. 

Legepladsen Borgmester Godskesens 
Plads 

Der er lavet græsarmering efteråret 2017. 

Græsset ved trampolinerne trænger til udskiftning, herunder bør 
legeredskaberne for de små udskiftes indenfor de nærmeste år, 
og her kan der ske en nyindretning. Herudover kan der også 
blive plads til motionsredskaber på pladsen. Et redskab til de 
små er erstattet med et redskab der var i overskud fra Femte 
Juni Plads. 

Legepladsen Hostrup Have Ikke stort potentiale, der kan dog ske opstribning af boldbane. 
Der er også mulighed for supplering med balanceelementer ved 
”jorden er giftig” arealet. Rammen af genbrugsplast omkring 
sandkassen fra 2016 har været problematisk og er derfor ved at 
blive udskiftet med en in-situ støbt betonkant. 

(Legepladsen) Christian Richardts Vej Potentiale, men på grund af den meget begrænsede plads – bør 
der tænkes i noget skulpturelt, som også opfordrer til leg. 

Legepladsen Kejserinde Dagmars Plads Stort potentiale, idet hele legepladsen trænger til renovering på 
grund af nedslidning og nytænkning. Boldbanen kan opgraderes 
med en opstregning af banen og evt. overdækning.  Udvides og 
totalrenoveres i 2019. 

Legepladsen Steenwinkelsvej Ikke stort potentiale, da anlægget er ret nyt. Der kan placeres 
enkelte redskaber som kolbøttestang eller lign på den grønne 
del af arealet. 

Legepladsen Julius Thomsens Plads 

Der er etableret 2 nye siddeplinte i 
efteråret 2017. 

Anlægget er helt nyt, men der kan etableres ekstra 
siddemuligheder. 

Legepladsen Danas Plads 

Udskiftning af træer udført primo 2018. 

Ikke stort potentiale. Legepladsen er velfungerende, dog skal 
der ske fældning og genplantning af 3 træer. 

Legepladsen Søfrontsparken Der bør ske renovering af faldgrus. Der er endvidere behov for 
flere opholdsmuligheder fx siddestubbe i kanten. Der er 
mulighed for etablering af areal med motionsredskaber på 
græsarealer i området. 
Beplantning bag legeplads bør klippes ned/fjernes for at få 
prostituerede væk.  

Legepladsen Lindevangsparken 

Drikkefontænen blev udskiftet i efteråret 
2017. 

Ikke stort potentiale, idet legepladsen er velfungerende. Der kan 
findes plads til opstilling af motions- eller parkour- redskaber til 
unge/voksne. Vippen trænger til udskiftning, og drikkefontænen 



skal udskiftes. 

Legepladsen Hattesens Allé Intet behov, da legepladsen er ny. Legepladsen er meget 
soleksponeret, derfor foreslås et solsejl, som der har været 
borgerønsker på. 

Legepladsen Nyelandsvej  

Legehuset blev renoveret og der kom en 
ny fjedervippe med plads til 4 børn i 
sensommeren 2017.  

Potentiale for nyindretning, så den bliver mere spændende også 
for børn på 4-6 år. De materialer, som er bestilt i indeværende 
år, vil kunne genbruges, hvis legepladsen skal nytænkes. 
 

Legepladsen Frederiksberg Have  

 

Potentiale, men der skal være dialog med Slots- og 
Kulturstyrelsen. Der er udarbejdet et konceptforslag der kan 
danne udgangspunkt for at søge fondsmidler og for 
borgerdialog. Sagen er på BMU den 19. november 2018. 

Legepladsen Rosenhaven Stort potentiale for nyindretning. Hvis ikke dette ønskes, bør 
rutsjebane og surfervippe fjernes og eventuelt erstattes med nyt, 
ligesom der skal ske renovering af belægning. Herudover er der 
også mulighed for flere motionsredskaber. Rutsjebanen er 
fjernet juli 2018. 

Legepladsen Nyvej ”Hængebroen” vil skulle erstattes indenfor få år. Der kan måske 
etableres noget balancelignende på arealet til venstre for 
rutsjebanen, men pladsen er en begrænsning. Der er bestilt en 
ny hængebro der bliver monteret november 2018. 

Legepladsen Grøndalen 

Der er etableret en ny motionsplads 50-
100 m fra legepladsen i forbindelse med 
renovering af området efter 
svømmehalsbyggeri. 

Der er ikke store potentialer, og legepladsen er velfungerende. 
Der kan eventuelt opsættes et par motionsredskaber ved 
parkouranlægget, og etableres noget til de mindste. 

Legepladsen Egernvej Anlægget Potentiale, idet der mangler redskaber til større børn, fx. et 
tredimensionelt klatrenet eller en anden form for klatretårn. 
Balancebanen kan også opgraderes. Endelig kan man et sted i 
anlægget opstille motionsredskaber til teenagere/voksne. 
Legepladsen kan udvides noget, da pladsen i anlægget 
muliggør dette. 

Trampolinerne i Malthe Bruun Anlægget Ikke potentiale for yderligere. 

 


