
Båring d. 14 oktober 2009 
 
Referat fra legepladsmøde d. 8 okt.  
 
Udgravning og opsætning af fliser. 

Det blev vedtaget af der skulle laves flisekant som når ca. 10 cm op over jordhøjde. Da fliserne er 
50 cm skal der således graves 40 cm af. Udgravning skal være således at der graves 30 cm. af over 
det hele, rundt langs kanten skal der kraves yderligere 10 cm. ned således at det giver plads til at 
støbe fliserne fast. Rasmus har farve og pinde med til afmærkning af graveareal. Det blev vurderet 
at der skal bruges 6 mand til at støbe flisekant. 4 til at bære til og to til at støbe fast. 
Selve legepladsen sættes af fredag eftermiddag d. 16 okt. Vi mødes kl. 15.30 på legepladsarealet.  
Dennis er tovholder på at finde mandskab til hjælpe med at lave flisekant. 
Der blev drøftet dræning af arealet. Umiddelbart har vi ikke penge til dette. Det skal undersøges, 
hvad omfang evt. er og hvad det koster. Der skal bruges 20 fliser mere end dem vi allerede har 
(undertegnede sørger for dette, er på plads!) 
 
Opsætning af legeredskaber. 

Det er beregnet at der skal bruges 52 kubikmeter faldunderlag. Prismæssigt er det billigst at bruge 
vasket grus. Det optimale underlag koster ca. 3 gange så meget. Løsning blev vasket grus. Brian 
bestiller dette til levering sidst i uge 45. Udover grus skal der bruges ca. 2 kubikmeter støbemix til 
støbning af flisekant. Brian sørger for dette. 
 
Legeredskaber bliver leveret i uge 45 i Alice og Lennarts indkørsel. De bæres over på arealet fredag 
aften således, at de er klar til lørdag morgen. 
Vi starter opsætning at legeplads lørdag d. 7 nov. med start kl. 9. Der skal bruges minimum 4 
personer til hjælp med opsætning af legeredskaber (helst folk med håndværkerbaggrund) Dennis er 
tovholder på dette. Der kommer ligeledes 2 montører og hjælper med opsætningen. 
Er støbning af kant ikke færdig inden, foregår det sideløbende med opsætning af legeredskaber. Det 
forventes at tage det meste af weekenden med opsætningen. Da grus skal køre på med trillebør kan 
der godt bruges yderligere hænder her. 
Ang. forplejning  
Brian undersøger mulighed sponsering af frokost fra enten slagter eller Brugs i Nr. Åby. Anika 
snakker med den lokale brugs om rundstykker samt øl og vand. Alice og Anika bager kage. 
 
Kontakt til sponsorer.  

Vi fortsætter som hidtil. Det skal undersøges hvorvidt Melfar Posten vil sponsorere en side i avisen 
til at takke vores sponsorer. Rasmus sørger for dette. 
 
Kontakt til fonde. 

Der er pt. 6 ansøgninger ude. Der er kommet svar fra to. Begge var afslag. Det skal undersøges om 
Augustinus fonden er en mulighed. Ulrik undersøger dette. Den kommende tid sendes yderligere 6 
ansøgninger ud. 
Kommunen skal spørges hvorvidt de vil sponsorere nogle borde/bænkesæt evt. lavet som 
aktiverings projekt. 
Evt. 

Tiden er nu inde til at stifte en egentlig legepladsforening. Det vil være en god mulighed for at 
opstarte det ved selv åbningen af selve legepladsen. Ulrik og Rasmus arbejder med dette. 
Referent Ulrik Andersson 


