-sjove redskaber til sikker leg

"Leg i haven"

Beskrivelse af "Leg i haven" side 1
Inspiration
At børnehaven er beliggende i en villa omkranset af gamle haver giver
mange dejlige associationer. Børns leg i haven inspirerer til at lave en
legeplads, som tager udgangspunkt i de oplevelser og kvaliteter som
haven som legerum har.
Haven som legested kan pirre sanserne. Man er tæt på et lille stykke
natur indenfor trygge rammer. Den traditionelle villahave består af en
samling små adskilte områder, som hver især opfylder specielle krav til
udfoldelse. Dette er også gældende for vores lege-have.
Små adskilte arealer giver mulighed for forskellig anvendelse og giver
en nærhed omkring havens elementer. Overalt i haven bliver sanserne
vækket. Duftende syrenblomster, lyden fra pilens løv, smagen af
dyrkede grøntsager, bær, nødder og frugter, følelsen af våd mudder
kontra tør sand, varmen omkring bålet og mulighederne for at gå
på opdagelse, da legepladsen ikke er umiddelbar overskuelig. Alle
kvaliteter som er kendetegnende for havens eventyrlighed.
Årstidernes skiften kan registreres på legepladsen, og der er
bevidst arbejdet med de skiftende farver, frugter og teksturer.
Legepladsredskaber, terræn og beplantning skaber rammerne for
mange typer af leg, men eventyrene må børn og voksne selv skabe.
Situationsplan
Legepladsen er opdelt i 3 zoner. Et område til fordybelse, et område i
nær tilknytning til villaen med stille leg, som tilgodeser de mindre børn
og et område til fart og bevægelse. De tre zoner bindes sammen af
forhindringsbanen som tilgodeser kravene til sværhedsgrader for både
store og små børn. Zonerne er opdelt af græsvolde og en beplantning,
som udgør en vigtig del af legeværdien i haven.
I alle tre zoner er der etableret en udkigspost, hvorfra man har udsigt
til de 2 andre zoner. Herved får man en visuel kontakt på tværs af den
store have.

Område til fordybelse
udsigts linje

Udkigspost

Gennemgang af legeelementer
Fra børnehavens villa vil man komme ud i legehaven via en terrasse
centralt placeret i haven. Denne indgår i området, som tilgodeser
de mindre børn. Fra terrassen er der adgang til sandkassen, som er
indrammet af to legehuse forbundet af en træmole. Sandkassen og
terrassen hægtes sammen af et cirkelformet trædæk omkranset af
søjler samt en græsvold med siddestammer. Dette særlige sted kan
bruges som scene, hvorom man hænger tæpper e.lign op. Søjlerne kan
også bruges til ophæng af hængekøjer eller solsejl.
Sandkasserummet ligger i tæt kontakt med gyngerne, der er indrammet
af en grøn græsvold. Gynger og rutsjebane deler fælles areal med
faldsand. På og neden for græsvolden slynger forhindringsbanen sig
med vekslende sværhedsgrad. Den strækker sig ud, og berører også de
tilstødende zoner i hver ende.

Træet er en del af en frugthave med blandede frugttræer. Frugthaven
genkendes på det uklippede græs og engblomster. I frugthaven opdager
man hængekøjer og klatre-balance-sten, som ikke umiddelbart er
synlige. Her kan man gå på opdagelse.
Ved siden af frugthaven er bålpladsen placeret, indrammet af en
græsklædt vold hvorpå der er siddepladser. I forbindelse med
bålpladsen etableres et hus til opbevaring af udstyr. Dette hus
indeholder også en bordplade, som kan anvendes til mere ”svinende
aktiviteter”. Vi forestiller os nemlig, at bålpladsen ligeså vel kan være et
udendørs værksted. Græsvoldens ene ende afsluttes af en palisadekant,
som afgrænser et område til jordleg.

Forhindringsbanen strækker sig bl.a. ind i området for fart og
bevægelse i form af et trædæk, som indgår både som del af
forhindringsbanen samt mooncarbanen. For mooncarbanen er det jo
et oplagt trinbræt at holde pause på. Mooncarbanen er anlagt med 2
loops, så der er mulighed for at køre flere ruter. De to loops tilgodeser
muligheden for en ”god langside”, så man kan få god fart på! Banen er
anlagt i stenmel, der med en solid bundopbygning og rette hældninger
kan holde til den kraftige slitage.
Et åbent græsareal ved siden af banen rummer fin mulighed for
fodboldbane, rundbold og lignende.
I forhindringsbanens modsatte ende bevæger man sig ind i området
for samvær og fordybelse. Dette symboliser ved balance stenenes
placering omkring træet – symbolet på fællesskab, hvor man ud over at
balancere også kan sidde og lytte på hinanden.

Område til stille leg

Område til fart og bevægelse
Udkigspost

Udkigspost

Beskrivelse af "Leg i haven" side 2
Beplantning
Der differentieres mellem høj og lav beplantning, duftende buske og
stauder, frugtbærende beplantning samt høj og lav græsbevoksning.
Fælles for al beplantning er selvfølgelig, at de ikke er giftig!
Beplantningen som gennemskærer forhindringsbanen består af båndpil
(salix viminalis), som er en robust og sund pileart. Pileskoven bliver et
vildnis af bøjelige grene, lysegrønne blade og trådte stier. Pilekrattet
forhindrer at forhindringsbanen kan overskues, og rejsen gennem
pilegrenene er en del af udfordringen på banen.
Den høje beplantning mellem terrassen og den aktive del af legepladsen
beplantes med hhv. syrenbuske (syringa vulgaris) mod terrassen og
hasselbuske (corylus avellana) mod fodboldbanen. Herved opnås et
grønt bælte, som blomstrer og dufter om foråret og bærer frugter i
efteråret.
I frugthaven plantes æbletræer af sorten Discovery, Aroma og Ingrid
Marie. De bærer frugter fra august til november, og specielt Ingrid
Marie æbler er gode at gemme. Det er gamle sorter, som er sunde og
hårdføre. Æbletræerne danner et blomstrende paradis om foråret og
gul-løvet frugtplantage om efteråret.
Træerne står i en eng af høje græsser, hvor stier bliver slået. Det
foreslås, at der sås en engblomster blanding, så børnehaven kan nyde
godt af farverige sommerbuketter.

Sammenfatning af legeværdier (drenge - pigeleg)
Legepladsen i haven inviterer børnene til at bevæge sig og udvikle
deres motorik. Den giver mulighed for at lege i nærhed af det kendte i
form af villaen, men indeholder også uudforskede rum længere væk fra
huset. Græsgrønne bakker får automatisk børnene til at løbe op og ned
–eller trille.
Legepladsen skal ikke diktere konkrete lege, men snarere understøtte
børnenes medfødte trang til at undersøge og udforske. Dette gør børn
på flere måder alt efter temperament og personlighed uafhængigt
af køn, men der er dog særlige træk for drenge og piger, som skal
tilgodeses.
Piger udvikler deres sociale kompetencer gennem rollespil og
familielege. De spejler sig i hinanden, og udvikler typisk et stærkt
socialt gen. Derfor indeholder legepladsen i haven en scene hvorom
iscenesættelsen kan tage form og et nærliggende legehusmiljø omkring
sandkassen. Også i æblehaven er der plads til at gå på opdagelse og
udvikle relationer i familielegen ugeneret.
Jordområdet er et alternativ til sandkassen. Med jorden kan man lave
mudderkager, lege mudderkrig eller grave huller til vand, så her er den
frie leg virkelig på spil, og fantasien bliver udviklet.
Et område hvor både piger og drenge vil finde på nogle fælles former
for leg.

Ved terrassen etableres rammerne for en sansehave med hindbær-,
solbær- og ribsbuske. Der bliver også plantet krydderurter og der gøres
plads til at børnehaven selv kan plante stauder, løgplanter eller så
grøntsager efter eget valg.

Bålpladsen og terrassen er vigtige samlingspunkter i haven. Bålpladsen
skal ses som et udeværksted, hvor man hygger omkring bålet og/ eller
fordyber sig i særlige emner. På terrassen spiser man mad og udfører
aktiviteter, som er relateret tættere til villaen, så der ikke er langt at
gå med materialer o.lign. Sæsonbestemte aktiviteter vil have deres
placering i disse to rum i haven.

Beplantningen indgår som en væsentlig del af legeværdien. Planterne
medvirker til havens lyde, dufte og ”skatte” (frugter). De lærer
børnene om årstidernes skiften, og opdrager dem til at passe på deres
omgivelser.

Beplantningen og Noles’ naturligt udseende legepladselementer vil få
haven til at fremstå som en helhed, hvor beplantning og legeelementer
understøtter hinanden. Som i en harmonisk have vil intet skille sig
unaturligt ud. Haven vil opleves som en helhed, hvor mange små rum
taler til fantasien og udvikler eventyr.

Af hensyn til de omkringliggende naboer er der valgt planter, som ikke
bliver højere end 4-6 meter, da beplantningen ikke skal være til gene
og hindre evt. udsigter. Men de skygger på legepladsen og afskærmer
for solens skadelige stråler.

Muligheder for udbygning
Legepladsen i haven levner plads til udbygning, da børnehavens krav
og ønsker kan ændre sig over tid. Fodboldbanen kan suppleres med en
fodboldcirkel, hvor børnene kan holde boldspillet i gang uden stop.
Der er også mulighed for at udvide mooncarbanen med endnu et
loop, samt nedfælde pigsten og trærafter i stenmels-belægningen, så
overfladerne opleves mere skiftende.
På legepladsen adskiller drengenes leg sig fra pigernes ved at
være mere konkurrerende. Drengene udforsker hinanden gennem
konkurrencer og fysiske udfoldelser. Mooncarbanen og sammenhænget
med forhindringsbanen danner rammerne for lege med fart, klatring og
fysisk udfoldelse, hvor deres motorik udvikles.
De tre udkigsposter og frugthavens skjulte sten og stier taler til
drengenes eventyrgen, og der vil kunne udkæmpes ridderkampe og
cowboy dueller under æbletræerne eller mellem buskene.

Frugthaven kan suppleres med legehuse og træheste, så familielegen
kan udbygges til at omfatte butiksleg eller dyrelege.
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Legeredskaber i fart- og bevægelses-område til "Leg i haven"

Mooncarbane
Opbygget i stenmel med
en kant i robiniastammer

Udkigspost

Her kan evt. placeres
et opbevaringsskur til
mooncars og cykler

boldspil
Her kunne evt. opstilles et
fodboldbur

Legeredskaber på forhindringsbanen til "Leg i haven"

RS
Balancestubbe

RKR2
Kravlerør

RBA25
Balancebom

RB25
Robinia-bro

RAB40R
Abestammer

BB
Bevægelig bom

BZS
Balancestylter

OP2
Opholdsplade
Ø2 meter

Balancesten
Balancesten

SBA 35
Skrå balancebom

RS BOM
Snurrebom

RJ2005
BP2
Rutsjebane med platform Balancepadde

BP3
BZSP
Balancepadde Balanceplade

VPS
Vippeplade
stor

VPL
Vippeplade
lille

Legeredskaber i fordybelsesområde til "Leg i haven"

OPLÆSERHJØRNE
Siddesten til oplæsning
og hygge

KØJE
Hængekøjer med stolper og
ophæng til træstammer

Udkigspost

Bålsted
UDV
Udeværksted med bordplads
og aflåselige skabe

RBA25
Siddebom

Mudder
Graveområde med
robiniapalisader

Legeredskaber i stilleleg område til "Leg i haven"

RG4325+
Gynge med 2 dækgynger
og 1 sikkerhedsgynge

SLB
Sandlegebord

sol
4x4x4m. solsejl

legehus
Legehus med butikdisk,
vindue og dør

OP2
Opholdsplade
Ø2 meter
(inkl. flagstang)

FOR
Fortov i træ
RKA
Siddestammer

RSA
Sandkasseramme
med net

SCene
Ø5 meter scenegulv med stolper
til solsejl

Noles A/S rådgivning til "Leg i haven"
1. Første kontakt
Souschefen eller lederen af børnehaven kontakter Noles for at få et møde sat op. Og sammen med vores
konsulent bliver det første møde planlagt.
Under denne samtale spørges også ind til, hvilken type børnehave der er tale om, om hvem vores
konsulent skal holde mødet med, er det en del af personale, en forældregruppe eller kun lederen. Ud fra
disse oplysninger vil vores konsulent starte forberedelserne inden mødet.
I samtalen med børnehaven, vil vi også bede dem om at undersøge og forberede nogle enkelte punkter
inden vores første møde.
Som det første spørger vi ind til deres motivation for at kontakte netop Noles, og så vil vi gerne have dem
til at checke om der er tegninger af området, evt. tegninger med kloakering og strøm/el-forhold.
Mødet bekræftes altid på mail.
2. Mødet for gennemgang i børnehaven
Mødet starter med en præstentation af mødedeltageren, hvorefter vores konsulent fortæller om Noles.
Der bliver fortalt om Noles' historie, om hvordan der fremstilles redskaber på virksomheden, om
medarbejderne på Noles samt om hvordan vi arbejder med denne type projekter. Herefter vil konsulenten
lade børnehaven fortælle om deres tanker, ideér og visioner til legepladsen, og hvis der er en pædagoisk
målsætning, som også skal være en del af legen på legepladsen.
Under denne del at mødet, vil der komme mange forskellige ideér og tanker på bordet, og derfor vil vores
konsulent flittigt tage notater til senere brug. Der spørges mere ind til enkelt-delene, som der måske er
omtalt til nogle af legeområderen.  
Det er vigtigt, at alle krav, ønsker og behov bliver afdækket allerede på dette tidspunkt, så derfor bruges
der meget tid på denne fase af mødet.
Vores konsulent vil vise og fortælle om hvilke muligheder der vil være for valg af redskaber, og hvordan
disse redskaber er bygget samt hvilke materialer disse laves af. De pædagogiske målsætninger og
motoriske behov vil selvfølgeligt også være en stor del af begrundelsen for valgene af legeredskaber og
indretning.
Nu har vi fået præsenteret de forskellige ønsker og behov, så sammen med børnehaven vil vores konsulent
gennemgå nogle førstehåndsindtryk omkring indretningsmulighederne.
Herefter vil konsulenten sammen med børnhaven gå ud på selve området og besigtige dette for at få flere
indtryk til indretningen. Her spiller de omkringliggende huse, veje, hegn, beplantning osv. meget ind på
den endelige indretning af legepladsen.
Konsulenten tager fotos af området og adgangsvej til brug
Skitseoplæg til tegner
under udarbejdelsen af tilbud og tegninger.
Der tages mål af området så vores tegner kan have
så korrekte oplysninger som muligt, og hvis der er
tegningsmateriale til rådighed gennemgås dette også for at
forhindre evt. misforstålser.
3. Tegning og tilbud 1. gang
Konsulenten udarbejder sammen med vores tegner første
skitse-oplæg til indretningen af legepladsen, og der
udarbejdes et konkret tilbud på baggrund af de redskaber,
beplantning og det jordarbejde, der er skitseret på oplægget.
4. Præsentation af 1. oplæg af tilbud og tegning
Nu kontaktes børnehaven igen for at aftale et nyt møde, hvor
vi vil vise det oplæg, som er udarbejdet.
Konsulenten medbringer tegninger, der viser oplægget i både plantegning (situtations-tegning) og i de
fleste tilfælde også en rumlig tegning (3D tegning) samt et konkret tilbud der passer på de anvendte
redskaber, beplantning og det jorarbejder der skal udføres.
Tankerne bag indretningen gennemgåes, - hvordan står redskaberne i forhold til hinanden, hvorfor er der
valgt de forskellige redskaber, planter og hvorfor/hvor er der lavet volde og jordregulering.
Alle redskaber gennemgåes nu mere konkret, hvilke sanser og motoriske områder bliver afdækket med
hvilket redskab. Materialerne på de enkelte redskaber gennemgåes også.
De pædagoiske normer bliver gennemgået -hvordan børnene kan få opfyldt deres legebehov mht.
de forskellig pædagogiske tanker, som børnehaven har i deres målsætning.
Efter gennemgangen vil børnehaven komme med deres bemærkninger og evt. ønsker om tilføjelser eller
ændringer af indretningen eller valg af redskaber.
Vores konsulent tager disse ændringer af oplæg og tilbud med tilbage til kontoret, og der udarbejdes et
nyt tilbud og nye tegninger.

5. Endelig gennemgang af legepladsindretning og tilbud
Denne fase minder meget om 1. gennemgang. Her bliver det nye oplæg og tilbud gennemgået, og den
endelige planlægning af legepladsindretningen vil starte.
Nu er indretning og priser aftalt, og vores konsulent vil fortælle om, hvordan vi lave opstart og trin for
trin opbygger legepladsen.
Vi undersøger, om der skal ansøges om byggetilladelse af legepladsen, og hvis der er et krav, sendes
de relevante oplysninger/tegninger til børnehaven til underskrift. Herefter skal alle relevante papirer
sendes til byggemyndigheden i Københavns kommune.
Sammen med børnehavnen laves en køreplan. Denne plan indeholder forskellige tidspunkter for
opstart/afslutning af faserne på indretningen af legepladsen.
På køreplanen aftales også 1-2 møder, som skal være møder hvor montør/konsulent og børnehaven
får mulighed for at udveksle synspunkter og aftale evt. ændringer ift. tidsplan eller andet.
Der aftales også et endeligt afleveringstidspunkt for hele legepladsen. Kontakt-personer fra både Noles
og børnehavnen bliver registreret, så der er klarhed for, hvem der dækker hvilke områder.

6. Trin for trin under opbygning
Nu er vi startet på opbygningen af legepladsen, og vores konsulent holder en tæt kontakt mellem
børnehaven og vores montører på pladsen.
Vi fortæller løbende, om hvor langt vi er i forhold til køreplanen og sammen med børnehaven
gennemgår vi indretningsplanen for at få et visuelt overblik over hvor langt vi rent fysisk er ude på
legepladsen.
Vi afspærrer de områder, hvor beplantningen skal have fred og ro til at vokse, således at de ikke skal
lide unødig overlast. Børnehaven får en grundig instruktion i hvorledes disse planter skal passe og
vandes.
7. Afslutning
Nu nærmer vi os afleveringen af legepladsen, og sammen med børnehaven vil vores konsulent og
montør gennemgå hele legepladsen.
Dette er en grundig gennemgang af alle legeredskaber, beplantning og jordregulering. Vi fortæller om
hvert enkelt redskabs funktioner og deres vedligeholdeskrav. Der medfølger selvfølgeligt et skema
med vedligeholdesvejledning til hele legepladsen.
Efter denne gennemgang vil børnehaven afgive deres godkendelse på, at legepladsen er opbygget
som aftalt. Hvis der er påpeget fejl/mangler, vil der blive aftalt en tidsplan for udbedringer af disse.
Børnehaven får også en grundig instruktion i, hvordan deres nye planter/græs/træer skal passes og
vandes.
Der afsluttes med, at vores konsulent ønsker tillykke med legepladsen og udlevere de relevante
vejledninger i en samlemappe til børnehaven.

Beskrivelse af arbejdsgangene til "Leg i haven"
1. Vores værksteder
Straks efter at bestillingen af legeredskaberen er afleveret til vores tømrerværksted og vores smedeafdeling, går vores medarbejdere igang med at fremstille de udvalgte redskaber.
I tømreafdelingen skal robiniastammerne til gyngen, balancebomme og balancestubbe afkortes i længde,
og der kontrolleres for knasthuller.
Stammerne mærkes med model-nr, og derefter bundtes de således, at montøren nemt kan håndtere dem
ude på legepladsen.
Flere balanceredskaber samles helt færdigt på vores tømrerværksted og disse pakkes på paller.
Taifuntov bliver fremstillet i tømrerafdelingen og mærkes med model-nr.
Legehusene og træ-fortov fremstilles og samles helt færdigt, så de er lige til at løfte på plads, når de skal
monteres på stedet.
I smedeafdelingen bliver alle special beslag fremstillet i rustfrit stål og afleveres til enten montøren eller
tømrerværkstedet som bruger dem til at samle redskaberne med.
Noles' egen rutsjebane laves helt færdig og kan herefter opstilles.
2. Tegnestuen
Vores moderne tegnestue fremstiller alle de relevante tegninger til både kunden og vores
værksteder/montører.
Alle redskaber er tegnet i 3D-modeller, hvilket gør at vi altid kan fremstille et realistisk billede af redskabet
-både på en helhedsplan eller som enkelt redskab.
Tegnestuen leverer produktionstegninger af standardredskaber eller specialløsninger.
Som det første bliver de relevante tegninger til byggeansøgningen fremstillet, og herefter bliver der
udabejdet tegninger til entreprenøren, således at udgravningen til mooncarbane/faldsandsområder og
sandkasse kan blive lavet som aftalt.
Montøren får en målfast tegning af hvert enkelt område, således at det er let at udmåle præcist, hvor på
området f.eks. gyngen skal opstilles.
En målfast plantegning bliver udleveret til alle parter.
Eksempel på produktions tegning

Eksempel på udgravnings tegning
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Kontrolleret

Alle de ovenstående procedurer vil blive koordineret af vores konsulent.
3. Opstart på legepladsen (legepladsen bliver delvist afspærret)
Det første der sker på legepladsen er, at vores montør/konsulenten og vores entreprenør gennemgår
legepladsen, og sammen afmærkes de områder hvor der skal opstilles/graves eller ændres på jorden iht.
plantegningen.
Herefter vil entreprenøren starter med at udlægge køreplader, hvor det er nødvendigt, og derefter vil
gravearbejdet begynde. Overskudjorden som skal genbruges vil blive udlagt og overfladejorden bliver kørt
bort til deponering.
Når entreprenøren er færdig med at lave udgravningerne vil vores montør begynde opstillingen af
redskaberne, mens entrenøren begynder på mooncarbanen.

Vi opstiller redskaberne, før der kommer sand i sandkassen eller faldsand ved gynge og rutsjebane.
(Der kan være flere områder der bliver arbejdet i på samme tid, men iht. køreplanen vil de enkelte
områder blive afsluttet før næste område påbegyndes.)
Entrenøren begynder med at fylde sand/faldsand og stenmel på, montørerne opstiller rutsjebanen og
sten på volden ved stillelegområdet. Siddebommene ved bålstedet monteres i volden.
Ved sandkassen bliver siddestammerne støbes fast på volden.
Alle volde blive herefter revet til den endelige form, og der bliver sået græs. Volden bliver herefter
afspærret i en aftalt periode.
Nu skal den øvrige beplantning sættes. Også disse område vil blive afspærret i en aftalt periode.
4. Afslutningen
Montøren vil nu gennemgå alle redskaber og mærke dem med skilte der fortæller, hvem der har
fremstillet redskabet, model-betegnelse og opstillingsår. Vores montør gennemgår redskaberne iht. et
kvalitetssikringsskema som børnehaven slutteligt skal godkende. Dette sikrer at redskabet er korrekt
monteret, og at de foreskrevne regler mht. sikkerhedsafstand o.l. er overholdt.

Tipsplan for "Leg i haven"

2010
Fr

1 Nytårsdag

Leg i haven

Januar

Ma 1

Lø 2

Ti

Sø 3

On 3

1

Ma 4
Ti

5

2

To 4
Fr

5

On 6

Lø 6

To 7

Sø 7

Fr

Ma 8

8

Lø 9

Ti

Sø 10

On 10

2

Ma 11
Ti 12

9

To 11
Fr 12

opstart:
forventet afslutning:
kontakt Noles:
modil nr.:
kontakt entreprenør:
mobil:
Kontakt  kunde:
Ma 1
modil:
Ti 2

Februar

Marts

udgravning/lave mooncarbane/sandkasse5
lave mooncarbane/sand i sandks/fortov
lave mooncarbane/legehuse/gynge
On 3
Der tages forbehold for ændringer på tidsplanen
faldsand ved gynge/rest forhindringsb.
To 4
ved evt. ændringer vil disse aftales med kunden.
vold ved bål/terrasse/rest forhindringsb.
Fr 5

vold ved bål/terrasse/scene
6
klargøre til planter/bålområde/udeværk.
plante pil/bålområde
plante træer/afslutte færdige områder
plante buske/afrette/afslutte færdige omr.

Ma 8
Ti

9

To 11
Fr 12
Lø 13

To 14

Sø 14

Sø 14

Fr 15

Ma 15

Så græs/engblom./mærke

Lø 16

Ti 16

Sø 17

On 17

Så græs/engblom/efterspænde/oprydning
Oprydning/kval.kontrol
afslutte/kval.kontrol
kontrol/aflevering

3

Ti 19

To 18
Fr 19

Ma 15
Ti 16
To 18
Fr 19

Lø 20

Lø 20

To 21

Sø 21

Sø 21

Fr 22

Ma 22

Lø 23

Ti 23

Sø 24

On 24

On 24

To 25

To 25

Fr 26

Fr 26

Lø 27

Lø 27

Ma 25 Opmålning/udgravning/start forhindring.
Ti 26 udgravning/forhindringsbane

4

On 27 udgravning/vold ved gynge/forhindring.

Ma 22
Ti 23

To 28 udgravning/rutsjebane/vold ved sandkasse Sø 28

Sø 28 Palmesøndag

Fr 29 udgravning/sandkasse

Ma 29

Lø 30

Ti 30

Sø 31

On 31

20 arbejdsdage excl. 5 lørdage

20 arbejdsdage excl. 4 lørdage

11

On 17

On 20

8

10

On 10

Lø 13

7

9

(opgaver markeret med rød farve udføres af Skælskør
Lø 6
Anlægsgartner, og opgaver markeret med sort udføres af
Noles A/S)
Sø 7

On 13

Ma 18

2010

25/01/10
17/02/10
Niels Ø. Madsen
21900295
     Skælskør Anlægsgartner
66656665
Else
88888888

12

13
23 arbejdsdage excl. 4 lørdage

Planteplan til "Leg i haven"
Beplantning

Vi anvender ugiftige plantearter som er særligt hårdføre i det danske klima, og vi tilstræber at bruge
planter med DAFO tilnavn, da beplantning i børnehaver skal kunne klare høj grad af slitage.
Der er særlig fokus på, at beplantningen som helhed skal bidrage til oplevelser på legepladsen
hele året, hvorfor plantevalget afspejler skiftende årstider, forskelligt farvet løv, teksturer, dufte og
grenstruktur.
Træer bliver plantet i træplantehuller med opbinding på 2 stokke som heister str. 1.75-2.00 m.
høje og buske plantes i minimum 30cm. løsnet muld som barrodsplanter eller i potte 50-80cm med
afstand 2-3 stk pr. m2. De nyplantede områder vil være afspærret efter aftale med børnehaven indtil
planterne har fået fat. Afvanding af de nyplantede arealer vil blive pålagt børnehaven efter aftale med
konsulenten.

Planteplan
1. Æble “Aroma”, Malus x 'Aroma'
2. Æble “Discovery”, Malus x 'Discovery'
3. Æble “Ingrid Marie”, Malus x 'Ingrid Marie'
4. Engblomster, ”Vilden blanding” som fra Prodana
5. Båndpil, Salix viminalis
6. Hvid Syren, Syringa vulgaris 'Alba'
7. Alm. Syren, Syringa vulgaris
8. Hassel, Hassel avellana
9. Solbær, Ribes nigrum 'Ben Alder'
10. Ribs, Ribes rubrum 'Rondom'
11. Hindbær, Rubus idaeus’Autumn Bliss’
12. Purløg, persille
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60 m2. Terrasse 9
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Sælger . . . . :
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Levering . . :

Att: Trine Kostechy

Leveringsadresse

3403
86868686
20842
1
27/11-09
Niels Ø Madsen
Trine Kostechy

Børnehaven
"Leg i haven"

Varenr

Betegnelse

Antal Enhed

RG4325
RJ1705
RAB40R
RRB
RB25
RKR2
RS
RBA25

Robinia Gynge m/2 dækgynger
Rutsjebane 170cm
Robinia Abestammer
Robinia Rullebom
Robinia Bro
Robinia Kravlerør 2 m
Robinia Stubbe 1 m.
Robinia Balancebom
(3 stk. som siddebom ved bålstedet)
Robinia Balance Z
Skrå balancebom
Bevægelig bom
Vippeplade stor
Vippeplade lille
Balanceplade 2
Balanceplade 3
Robinia Balancestylter
Robinia Balancestylter med plade
opholdsplatform ø 2m.
Robinia Legebutik
udværksted/brændeskur
fortov 4x1,2 m.
Sandlegebord
scenegulv/opholdsgulv ø5 m.
Platform til rutsjebane
kampe sten til balance og siddeområde
Meter Robinia Sandkassesider
Robinia stammer
Stammer til siddeområde på volden ved scene

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
34,00
4,00

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

10.995,00
18.743,00
10.412,00
11.895,00
13.781,00
8.421,00
284,00
2.199,00

20
20
20
20
20
20
20
20

8.796,00
14.994,40
8.329,60
9.516,00
11.024,80
6.736,80
7.724,80
7.036,80

1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
4,00
2,00
5,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
21,00
15,00
25,00

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
lbm
lbm

5.225,00
1.648,00
5.670,00
2.785,00
2.685,00
1.750,00
2.625,00
1.817,00
2.199,00
8.000,00
11.750,00
15.900,00
8.400,00
1.575,00
23.050,00
5.600,00
560,00
940,00
225,00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4.180,00
1.318,40
9.072,00
4.456,00
6.444,00
5.600,00
4.200,00
7.268,00
3.518,40
12.800,00
18.800,00
12.720,00
13.440,00
2.520,00
18.440,00
4.480,00
9.408,00
11.280,00
4.500,00

RS

Robinia Stubbe 1 m.
palisadekant ved jordgraveområde

33,00 stk

284,00 20

7.497,60

70120-4

Hængekøje i stof 260
Overført

2,00 stk

799,00 20

1.278,40
237.380,00

RBZ
SBA35
BB
VPS
VPL
BP2
BP3
BZS
BZSP
Div.
RLB
Div.
Div.
SLB
Div.
Div.
Div.
RSA
RSA

Noles A/S
Brogesvej 18
DK-7441 Bording

Pris

%

Tel. 8686 1055
Fax. 8686 1728
CVR-NR. 3127 0162

Beløb

www.noles.dk
adm@noles.dk

Udbud til København kommune
Otiliavej 1, 2.Sal
2500 Valby

TILBUD
Nummer . . :
Konto . . . . . :
Projekt . . . . :
Side . . . . . . . :
Dato . . . . . . :
Sælger . . . . :
Deres Ref.
Levering . . :

Att: Trine Kostechy
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Børnehaven
"Leg i haven"

Varenr
SOL
Div.
10767
Div.
Div.

Betegnelse

Antal Enhed

Overført
Solsejl med 3 stk. Robiniastolper
1,00 stk
solsejl rundt til scene ø 5m.
1,00 stk
Robiniastammer 2,2 m
13,00 stk
til solsejl/scene/hængekøje og udkigsposter
flagstang 10 m.
1,00 stk
glasfiber, med hvidmalet egestøtte
Anlægsarbejde
1,00 stk
udgravning af mooncarbane, faldsandsareal, terrasse.
påfyldning af faldsand, stenmel. lægning af betonfliser
opbygning af bålsted.
opbygning af jordvolde, udlægning af køreplader
Div. beplantning iht. planteoversigt

Pris

%

3.940,00 20
9.800,00 20
495,00 20

Beløb
237.380,00
3.152,00
7.840,00
5.148,00

4.350,00

4.350,00

121.600,00

121.600,00

Bruttopris
Rabat beløb
Nettopris
Fragt omkostninger
Korsel & Montering
Netto inkl. omkostninger
Moms 25.00 %

442.850,00
-63.380,00
379.470,00
0,00
118.690,00
498.160,00
124.540,00

I Alt:

622.700,00

I henhold til vores salg- og leveringsbestingelser
Med venlig hilsen
NOLES A/S

Noles A/S
Brogesvej 18
DK-7441 Bording

Tel. 8686 1055
Fax. 8686 1728
CVR-NR. 3127 0162

www.noles.dk
adm@noles.dk

