Opsætning af legehus på fællesareal mellem Almindingen og Sønderengen
Der er efterhånden en del børn, der er i “legehusalderen”.Vi kunne derfor godt tænke os at der
kommer et legehus på fællesarealet mellem Almindingen og Sønderengen.
Høring af naboer
Vi har udleveret en seddel til de husstande, der ligger op til fællesarealet og bedt dem
tilkendegive deres mening om et legehus på fællesarealet. På sedlen var der mulighed for at
svare hhv.:
1) Vi/jeg synes det er en god idé og vil gerne være med til at støtte det økonomisk
2) Vi/jeg synes det er en god idé, og vil gerne bakke om den, men vil ikke være med til at
betale
3) Vi/jeg synes det er en dårlig idé, og vil derfor ikke bakke op om idéen
Derudover fremgik det af sedlen, at hvis man ikke svarede ville vi tolke det som om at de ikke
havde noget i mod, at der blev opsat et legehus på fællesarealet
Følgende har svaret at de gerne vil være med til at støtte det økonomisk:









Ida og Henrik, Almindingen 63
Jan og Ursula, Sønderengen 100
Gerd Gabrielsen, Almindingen 57
Kirstine og Stig, Almindingen 59
Signe og Henrik, Almindingen 70
Anne Marie og Felix, Sønderengen 96
Morten og Ida, Sønderengen 94
Hanne Jørgensen, Sønderengen 110

Følgende har svaret, at de syntes det er en god idé og gerne vil bakke om op det, men ikke vil
være med til at støtte det økonomisk:




Hanne Skirup, Almindingen 55
Annette Christiansen, Almindingen 53
Enno og Anne Dorthe Sønderengen 98

Der er ingen der har svaret at de syntes det er en dårlig idé.
Der er altså bred opbakning fra de omkringliggende husstande.
Placering af legehus
Legehuset skal placeres midt på fællesarealet, så det ikke kommer for tæt på nogens haver. Vi
forestiller os, at det vil kunne placeres der hvor der i sommers blev fældet et træ på
fællesarealet, da der der er en naturlig plads.

Legehusets udseende
Legehuset skal være af træ og være sort med hvide vinduer, i stil med nedenstående billede.

Finansiering af legehuset
Silvan og www.plus.dk har nogle legehuse i stil med ovenstående til omkring 4500 kr. Silvan
leverer gratis. Derudover vil der være en udgift til maling og tagpap på omkring 500‐1000 kr.
Huset skal understøttes af nogle fliser/sten, så det sikres, at huset står i vatter og ikke står
direkte på græsplænen og derved rådner. Vi har nogle fliser der kan bruges til formålet.
Da legehuset vil komme til at ligge på fællesarealet, og derfor kan benyttes frit af alle
grundejerforeningens børn, er vores forslag, at ejerforeningen giver et tilskud til legehuset fx
3000 kr. svarende til halvdelen af udgifterne til legehuset. Den anden halvdel betales af de
husstande der har tilkendegivet at de gerne vil være med til at betale.
Opsætning og maling af legehuset vil familierne på Almindingen 59 og Sønderengen 96 stå for.
Den fremtidige vedligehold af legehuset vil være et fælles ansvar for de familier hvis børn
benytter legehuset jævnligt.
Ejerne af legehuset vil være grundejerforeningen (forholdsmæssigt) og de grundejere
(forholdsmæssigt) som har betalt huset. Såfremt grundejerforeningen ønsker at være 100%
ejer af legehuset, anser de grundejere som har betalt en andel, ikke dette for værende et
problem.
Håber meget at der er opbakning til ovenstående forslag.

Venlig hilsen
Kirstine Meulengracht
Almindingen 59

og

Anne Marie Madsen
Sønderengen 96

