
Til  

Medlemmerne af Grundejerforeningen 

HC Andersen Kvarteret 

Mejrup, den 10.12.2015  

 

Vedr. gennemgang af legepladserne på boligvejene. 

Grundejerforeningens bestyrelse har i november modtaget en rapport fra DALPIN / Dansk 

Legepladsinspektion ApS vedrørende legepladserne på de enkelte boligveje. Rapporten kan findes på 

www.hcakvarteret.dk. 

Ifølge rapporten så er der en række fejl og mangler ved legepladserne. 

Det påhviler beboerne ved de pågældende veje at udbedre fejl og mangler, så sikkerheden bliver optimal 

for både vores egne børn men også for de børn, der kommer ”udefra” og leger på vores legepladser. 

Som det ses af rapporten er enkelte mangler i kategorien ”høj”. Vi skal bede om, at disse mangler snarest 

muligt bliver udbedret, da de udgør en fatal risiko for børnene. 

Mht. manglerne i kategorien ”uønsket”, så skal vi også bede jer om på boligvejene at forholde jer til disse 

mangler, herunder hvorvidt og evt. hvordan de agtes udbedret – og hvornår det i givet fald vil ske. 

Endelig så vil vi bede jer overveje, om de ”acceptable” mangler/forhold evt. også kan udbedres. 

Særligt vedrørende legeredskabet på Vanddråben, så gør DALPIN / Dansk Legepladsinspektion ApS 

opmærksom på, at dette redskab ikke er tiltænkt brug i det offentlige rum, men brug i baghaver. Derfor er 

legeredskabet ikke medtaget i rapporten, da det helt generelt ikke opfylder kravene for konstruktion af 

legeredskaber i det offentlige rum. Redskabet bør således fjernes/udskiftes. 

Vi beder jer venligst give os en skriftlig tilbagemelding, når I på de involverede boligveje har haft lejlighed til 

at drøfte rapporten, og hvordan I forholder jer til de enkelte mangler og evt. udbedring af disse (inkl. en 

tidshorisont herfor).  

Vi beder dog venligst om at få en tilbagemelding senest den 20.1.2016. I kan maile til bestyrelsen på 

bestyrelsen@hcakvarteret.dk. 

Dette brev er for god ordens skyld uddelt til alle beboere i grundejerforeningens område. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i HC Andersen Kvarterets grundejerforening 

http://www.hcakvarteret.dk/
mailto:bestyrelsen@hcakvarteret.dk

