
Renovering af Lunden til foråret 

På sidste generalforsamling blev der vedtaget en langsigtet plan for 
renovering af Lunden. Første fase af denne plan sættes nu i værk dette forår. 
Vi starter med at opsætte nye pergolaer (til erstatning for dem der er revet 
ned), to gynger (for de lidt større børn) samt en mindre legeborg (til 
erstatning for den nedrevne kube). 

Arbejdet udføres af firmaet Fantasi-leg (www.fantasi-leg.dk). Fantasi-leg har 
speciale i naturlegepladser, er leverandør til bl.a. Københavns Kommune og 
har også leveret de nye legepladser i Godthåbsparken. Fantasi-leg blev 
udvalgt som leverandør efter en udbudsforretning hvor også firmaet Henka 
deltog. Fantasi-leg blev valgt som leverandør fordi de tilbød de flotteste 
produkter og samtidig til den billigste pris. Derudover har Godthåbsparken 
haft gode erfaringer med Fantasi-leg. 

Se en række fotos af de produkter som opsættes af Fantasi-leg på Lunden her 
til foråret på websiden: jespersimonsen.dk/lunden. 

Alt bliver udført i naturmaterialer: Lærkestammer og kalmarfyr. 
Grundlæggeren af Fantasi-leg, Svend Christensen, er certificeret 
legepladsinspektør og Lundens legeplads opsættes efter de nyeste 
sikkerhedsstandarder med godkendt faldunderlag mv. 

Der bliver i alt opsat følgende:  

• En edderkopgynge 

• En højgynge, ca. 4 m. høj 

• En legeborg, 3x3 m. 

• To pergolaer, 4,5x4,5 m. med fast tag 

• Der sættes net i fodboldmålene og der opsættes også 2 hockey-mål 

Pergolaer opsættes ved grillen hvor de nedrevne pergolaer stod. 

Gynger og legeborg opsættes på arealet hvor kuben stod.  

Arbejdet begyndes til marts-april og udgør den første af i alt tre planlagte 
faser for den 5-årige plan til renovering af Lunden som blev vedtaget på 
sidste generalforsamling. 

Fase 2: Vores nuværende store legeborg skal også renoveres - dette er planlagt 
til at blive gjort i foråret 2009. 

Fase 3: Endelig skal arealet ved asfalten renoveres - dette er planlagt til 2011. 

Ordren for første fase (som udføres dette forår) beløber sig til i alt 225.000 kr. 
Budgettet for fase 2 og 3 anslås til i alt ca. 300.000 kr. 
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