
Forår og Sommer 2019



VISIONEN FOR 
LEGEPARKEN

OG HISTORIEN
BAG..

Historien bag

Legeparken i Klejtrup fylder 15 år og har igennem alle årene skabt 
skønne rammer i Klejtrup (Byen med verdenskortet og den skønne sø 
og omgivelser) 

Legeparken benyttes dagligt af lokale dagplejere, skoler og 
institutioner som kommer fra oplandet. Der er mange aktive seniorer 
som spiller petanque. Byens musikefterskole afholder 
velgørenhedskoncerter på friluftsscenen. Det er også muligt at 
overnatte i legeparkens opstillede shelteres, som ligger tæt ved 
grillhytten (og drømmen om opstillede hængekøjer)

Legeparken er skabt i naturmaterialer, og er desværre nu kommet i en 
forfatning hvor der trænger til en del udskiftning, og dette er vi en 
gruppe, som har tænkt os at gøre noget ved..

Visionen for legeparken

Visionen er at legeparken skal være en attraktiv og familievenlig park, 
som ligger åben for alle

• Legeparken skal være et frirum, samt et dejligt sted at opholde sig 
uanset om du bar, ung eller ældre

• Du skal have mulighed for at kunne klatre - gynge - rutsje - spille  
beachvolley - skate - overnatte i shelteres - hygge med bål og 
madpakker mv.

• Det skal være muligt at nyde medbragt mad i legeparkens 
overdækkede hytter ved de opstillede borde og bænke.

Vi har mange drømme for legeparken, men har indset at vi 
kommer til at udføre drømmen i etaper - Så derfor går vi nu i gang 
med første etape.



LEGEPARKENS
FACILITETER

Vi har mange faciliteter, som de indsatte billeder kan vise.

Friluftsscene 

& Skøjtebane
Centrum af parken

Link til Legeparkens hjemmeside: https://www.klejtrup.dk/by--og-legepark.html

Beachvolley

Sandkasse

Grillhytten
Udkigspunktet

https://www.klejtrup.dk/by--og-legepark.html


PROJEKT-
BESKRIVELSE(1)

Kort beskrivelse af projekter: Det er i første fase(2019) udvalgt 9 
fokusområder(se oversigtskort: Fokusområder) men de 9 fokusområder 
er: 1) Samling af petanquebaner hvor alle eksisterende petanquebaner 
samles i én stor bane således, at der frigives plads til øvrige aktiviteter i 
legeparken 2) Anlæggelse af skaterpark hvor sansehaven i dag er 
placeret - Sansehaven benyttes ikke længere, så derfor er det vurderet 
at området kan udnyttes bedre med en skaterpark, som kan benyttes af 
alle 3) Beachvolleybanen trænger til nye net og lidt frisk strandsand 4) 
Scenebænk er i dag lavet af træ, som er ved at være træt - Bænken 
erstattes af en stensætning som er fremtidssikret og vedligeholdelsesfri 
5) Musik stien - Det findes naturligt, at der etableres en musik sti med 4 
opsatte natur musikinstrumenter til fri afbenyttelse, som forhåbentligt 
bliver til stor gavn for børn og musikefterskoleeleverne 6) Sandkasse-
området benyttes af dagplejere og børnehaver mv. dette område 
trænger til nye legehuse og noget frisk sand 7) Fitnesstårnet er et nyt 
element, som vi vil bringe i spil som en naturlig forlængelse af 
multibanen hvor der kan spilles fodbold, håndbold, basketball mv. 
fitnesstårnet bliver parkens eneste aktivitet som ikke er lavet i 
naturmaterialer 8) Grillo/Shelter området trænger til nye bænke og der 
drømmes om 2 hængekøjer til området 9) Centrum af legeparken er 
her hvor vi vil lave noget for alle i alderen 6-13 år (Vi har pt fået et godt 
bud fra COPLA, men går stadig i overvejelser omkring et stort klatre-
tårn i midten..)

Baggrund for projekterne: At legeparken trænger til at der udskiftes 
nogle af elementerne og der tænkes langsigtet omkring hvorledes 
legeparken kan udnyttes bedst og hvilke aktiviteter ønsker vi? Samtidig 
er der gang i et større områdefornyelsesprojekt i Klejtrup og derfor er 
det naturligt at legeparken bliver en del af denne proces.



PROJEKT-
BESKRIVELSE(2)

Projektets målgruppe: Vi ønsker at tilgodese alle aldre dvs. lige fra de 
mindste dagplejebørn i sandkassen til de aktive seniorer der spiller 
petanque - Samtidig bliver legeparken ofte benyttet af byens 
institutioner, men også oplandet (helt til Hobro og Års) kommer og 
benytter legeparkens faciliteter

Hvilken forskel vil projektet have for legeparken: Ved endt 
implementering af fase 1 i efteråret 2019 vil legeparken rumme 
fantastiske petanque muligheder, mulighed for musiske impulser, skater 
muligheder fra mindre børn og op til større børn, beachvolley, for at 
træne fitness, boldspil og ikke mindst en dejlig naturoplevelse med 
shelters, grill og hængekøjer, samt nye legehuse i sandkassen til de 
mindste børn

Projektets organisering: Projektets organisering er sammensat af et 
mix imellem byfornyelseskomiteen og repræsentanter fra 2 lokale 
foreninger (Se sidste slide for personer)

Tidsplan: Den første fælles arbejdsdag i legeparken er fastlagt den 23. 
februar og projektet vil strække sig over sommeren og forventes 
færdigt ultimo oktober 2019

Hvordan bidrager projektet til at forbedre mulighederne for aktivt 
friluftsliv: Projektet bidrager til nye muligheder og aktiviteter i 
legeparken, men ikke mindst at det bliver en god oplevelse i dejlige 
rammer



PROJEKT-
BESKRIVELSE(3)

Hvordan bidrager projektet til at øge naturforståelsen: Vi tror på at 
målgruppen kan opnå en større naturforståelse ved at have lyst til at 
være i legeparken og udforske dens muligheder - Det hele er lavet i 
naturmaterialer og ligger udendørs

I hvor høj grad er der frivillige involveret i planlægning og 
udførelse: Hele udførelsen af projekterne gennemføres af lokale 
entreprenører og ikke mindst med masser af frivilligt arbejde og 
planlægning foretages af den nedsatte arbejdsgruppe, som drøftes i 
samråd med områdefornyelsesgruppen.

Hvordan vil målgruppen blive informeret om projektet og dets 
fremdrift: Projektets fremdrift vil efter medio februar og med jævne 
mellemrum blive opdateret på hjemmesider og Facebook.

Hvordan sikres den fremtidige drift og vedligehold: Et af de 
altoverskyggende krav er at alle funktioner og indkøb til legeparken 
skal være så holdbare som muligt og så vedligeholdelsesvenlige som 
muligt - Det er Klejtrup Idrætsforening som gennem Viborg Kommune 
er ‘daglig ansvarlig’ for matriklen og dets vedligehold

Bilag: Der forefindes tilbud fra COPLA, Skaterpark beskrivelse fra 
arkitektfirmaet LAPLAND i Århus + Arbejdsgruppens egen tidsplan, 
Dashboard, Budget og Fælles legepladsoplæg (Kontakt gerne en fra 
arbejdsgruppen for yderligere spørgsmål)



MUSIKSTIEN

PETAQUEOMRÅDE

BEACHVOLLEY

SKATEROMRÅDE

FITNESSOMRÅDE

SHELTER- & GRILLOMRÅDE

SANDKASSEOMRÅDE

SCENEOMRÅDE

CENTRUM AF LEGEPARKEN



LEGEPARKENS
FACILITETER

Her ses nogle af de nye tiltag i legeparken

Friluftsscene 

& Skøjtebane

Krintromme

Fitnesstårn

Rør-klokkespil

Skaterbane

Dobbelt legehus





PROJEKTETS
ORGANISERING

Arbejdsgruppen består af følgende entusiastiske personer

• Anne-Mette Krogh (sidder i byfornyelseskomiteen)

• Eli Højbjerg Kristensen (næstformand i Klejtrup Idrætsforening)

• Vita Sandholdt (sidder i byfornyelseskomiteen)

• Kenneth Ravn Sørensen (sidder i byfornyelseskomiteen og 
formand for Klejtrup Boldklub)

• Martin Ohrt Højgaard (bestyrelsesmedlem i Klejtrup 
Idrætsforening)

• Mette Nielsen (sidder i byfornyelseskomiteen, folketingskandidat 
og medlem af Viborg byråd)

• Thorbjørn Nannberg (sidder i byfornyelseskomiteen og er 
formand for Klejtrup Idrætsforening)

Det er ovenstående personer, som er omdrejningspunktet for den 
kommende renovering af legeparken, men det praktiske arbejde 
forventes udført sammen med frivillige kræfter fra byen og oplandet.

Gruppen er sammensat af lokale foreninger og lokale ildsjæle, som 
gerne vil gøre vores legepark smuk igen, og vi har reference direkte 
ind i byfornyelseskomiteen og direkte til Viborg Kommune.


