
Legeplads med flytema -
ideoplæg og budgetoverslag

v. Monstrum som leverandør



Visionen bag en flytemalegeplads

• Laanshøjs historie er tæt knyttet til militærtræning og flyveaktivitet.

• En vigtig signatur for området var feltbanen, som nu er revet ned, men vi har stadig 
Vandtårnet og kan se udover diverse hangarer, startbanen og kontroltårnet på den anden 
side. Disse anlæg er helt unikke for vores område og fungerer ofte som samtalestartere 
for både børn og voksne og for beboere og gæster, men er utilgængelige for interaktion.

• En ‘signatur-legeplads’ der trækker på disse vartegn i tilgængelig form i tilknytning til det 
nye fælleshus kunne gør Laanshøj endnu mere attraktiv og være samlingspunkt for det 
nye rekreative område, hvor ikke bare børn, men også unge og voksne kan samles 
omkring en fælles historie og fælles aktiviteter.

• Temalegepladser har bevist deres værd i mange andre boligområder, og mange beboere 
på Laanshøj kører allerede i dag ind til byen eller andre steder for at benytte dem, fx 
tårnlegepladsen i Fælledparken og Rasmus Klump Land i Tivoli, så hvorfor ikke lave vores 
egen?

• Der findes allerede standardelementer på markedet som kunne suppleres af nogle nye 
designs og indgå i en unik flytema-kombination på Laanshøj. 



MEN - det koster nok 2-2,5 mio. for den store model 

Så hvad er planen?

Plan A (arbejdsgruppens anbefaling): Vi afsætter 200.000 kr. i fase 1 som reserveres til udgangen af 2020 som 
egenfinansiering i en række fondsansøgninger for at nå et realistisk etableringsbudget på 2-2,5 mio. kr. til en 
større legeplads i tilknytning til det nye fælleshus.

Plan A er et en helt unik legeplads med kontroltårn med rutschebane, 1-2 flyvere (af dem der engang var her) 
til at sidde i og kravle rundt på, et vandtårn der kan klatres uden på og indeni, en stor gynge og diverse 
småelementer der binder det hele sammen samt de nødvendige faldunderlag.

En skitse til hvordan elementerne kan spille sammen udarbejdes i samråd med en leverandør (fx Monstrum) i 
forhold til arbejdsgruppens foreslåede masterplan – og med mulighed for at strække udbygningen over flere år. 

Der er ingen garantier for succes, men flyvestationens historie er et meget stærkt og positivt brand, som, når 
det kobles til fysisk aktivitet for alle aldre, forventes at blive positivt modtaget hos en række fonde, der 
traditionelt har støttet denne type projekter – også med Monstrum som leverandør.

Plan B: Skulle fondsansøgningerne ikke blive imødekommet, er Plan B stadig et etablere en for området unik 
legeplads og reservere plads til fremtidige udbygninger i en mere organisk etablering. 

Hvad kan man få for 200.000 kr. inkl. moms? Monstrum kan levere noget i retning af legepladsen bag 
Filmhusene med ét lille fly og lidt balanceredskaber, som findes ovre ved Filmhusene. 

Se priser for et par af de større elementer i Plan A på næste slide.











Den lille legeplads ved Filmhusene
Pris: ca. 200.000 kr. inkl. moms

Vandtårnet, hvor vi skal have nyt unikt design i 
miniformat med klatrevæg og faldunderlag.



Priser fra leverandøren Monstrum

Plan B budgetoplæg Pris inkl. moms

Plan B1: Lille flyver mm. (som ved Filmhusene i Sydlejren) 200.000 kr.

Plan B2: To små fly (som dem i lufthavnen ved kontroltårnet) 250.000 kr.

Plan A budgetoplæg Pris eks. moms

Kontroltårn m. rutchebane (som ligner kontroltårnet i Sydlejren) 327.000 kr.

Vandtårn m. klatrevæg (nyt design) 350.000 kr.

Faldunderlag under de to høje elementer (sand) 895 kr./m2, fx i alt 175 m2 157.000 kr.

1 flyver (tilpasset design til historiske flytyper) 600.000 kr.

Samlende elementer (balance, hop, sandkasse mv.) 150.000 kr.

Transport og opsætning (estimat) 500.000 kr.

I alt eks. moms 2.084.000 kr.

I alt inkl. moms 2.605.000 kr.


