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Høringssvar Plads til Leg renovering og nytænkning af legeplader
på Nørrebro 2010
Nørrebro Lokaludvalg ser med glæde frem til, at yderligere to
legepladser på Nørrebro istandsættes i 2010. Nørrebro Lokaludvalg
har dog kommentarer og idéer til de to forestående renoveringer,
foruden mere generelle betragtninger om uderum for børn, som følger
nedenfor.
Udbygade
Legepladsen blev for få år siden omdannet til en ’dagpleje-legeplads’
for de aller mindste, og blev dermed helt uinteressant for andre
aldersgrupper. Selv de mange børnehavebørn, der opholder sig her,
når de kommer hjem med udflytterbusserne ’keder sig’ på det lave futtog uden udfordringer. Legepladsen er meget besøgt også i
weekenderne af småbørnsfamilier. Gyngerne er meget vigtige at
fastholde som det eneste til de ældre søskende – og der er rift om
bænken i solen. Den må godt suppleres med en bænk mere, og
vandposten bør virke. Begrønningen er fin og frodig. Pergolaen kunne
godt indskrænkes til det halve – og skabe plads til yderligere et
udfordrende legeredskab til de lidt ældre. Det er vigtigt at fastholde
’cykelbanen’ rundt.
Guldbergs Plads
Legepladsen ligger for det meste ’øde hen’ – både på hverdage og i
weekender. Legeredskaberne er for de helt små – mens legepladsen i
Udbygade – kun 200 m. væk – besøges bedre og hellere af
dagplejemødre og småbørnsfamilier. De to legepladser appellerer til
samme aldersgruppe. Derfor bør Legepladsen på Guldbergs Plads
nytænkes med de mange skolebørn for øje, som går på Guldberg
Skole – lige skråt over for legepladsen, og som dagligt færdes i
området.
Vi har spurgt os for i området, på skolen og i klubben på skolen. Der
er stort ønske om en træk/svæve-bane på Legepladsen eller lige op til,
idet trækbanen på den bemandede legeplads i Meinungsgade er dybt
savnet. Dette er det største ønske – men også niveauforskelle / en høj
el.lign. i stedet for det meget flade og triste terræn vil gøre
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underværker. De to ønsker – en svævebane og en høj kan fint
kombineres. Mere og højere buskads vil også gøre legepladsen
hyggeligere.
Guldbergs Plads står som samlet plads ikke øverst på Park og Naturs
liste over pladsrenoveringer, men den store positive ændring i
lokalsamfundet her – med bl.a. mange børn i folkeskolen - bør
understøttes af de nærliggende uderum. Områdefornyelsen i
Sjællandsgade og BUF har sammen rejst 1.4 mio. til et nyt, større og
tidssvarende boldbur i den modsatte ende af Guldbergs Plads, som
etableres i foråret 2010.
Vi ønsker en visionær fremadrettet gentænkning af Nørrebro-børnenes
få uderum. Vores bydels børn har – som alle andre bybørn – stærkt
behov for spændende, udfordrende uderum, hvor mulighederne for
fysisk og fantasifuld udfoldelse, leg og aktivitet er gennemtænkt.
Pladsen til uderum er meget sparsom i landets tættest befolkede
område, Nørrebro – og derfor er det ekstra vigtigt, at de få udendørs
kvadratmeter udnyttes optimalt og nytænkende – og at man inddrager
flere kvm til spontan leg/udfoldelse/aktivitet.
Det er især børn fra ca. 6 år og op til ca. 14 år, der p.t. ikke tilbydes
andet end asfalterede skolegårde med en enkelt snurre-stang. Stort set
alle offentlige legepladser er til småbørn (1-3 år). Hertil kommer, at i
mange af de designede og lukkede gårdanlæg, som i det seneste tiår er
”skudt op” andels- og ejerforeninger, er legeplads eller -redskaber
også forbeholdt de mindste børn, og ”boldspil er forbudt”. Et
’modspil’ til det lukkede og ordinære er f.eks. det meget spændende
projekt ByOasen i De Gamles By, som vi gerne så Københavns
Kommune have større fokus på og flere penge til.
I øvrigt
Der er bemærkninger fra beboere/brugere af legepladsen på Balders
Plads, at belysningen er mangelfuld, og at der derfor foregår ’lyssky’
forretninger på legepladsen. Vi håber, I vil gøre noget ved denne
problematik.
På vegne af Nørrebro Lokaludvalg
Med venlig hilsen
Kim Christensen
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