
Legeplads  
For alle børn og barnlige sjæle med fokus på de 1-100 årige. 

  

Legeværdi. For at børnene skal synes, at legepladsen er spændende og sjov, er der arbejdet 

med redskabernes udformning og ikke mindst placering. 

Æstetik. Legerummet skal glæde både krop og øje, og der er i formgivningen taget højde for 

områdets enestående karakter. 

Kvalitet. Bygget gedigent i de bedste materialer. 

 

Ejerlauget Voldbjergs legeområde ligger midt i en hyggelig bebyggelse med en del 

eksisterende redskaber og faciliteter. Eksisterende balancebane, vippe, gyngeområde, 

legehus og bakke skal efter ejerlaugets og vores opfattelse blive, hvor det er. 

Bakken inddrages som en del af legerummet. Den kan i mindre grad anvendes af de 

mindste, og den er en helt naturlig del af klatrestativ og rutsjebane. 

Området for de mindste suppleres for styrkelse af motorikleg med minileg og 

karruselskål. Det er ikke et voldsomt supplement til det allerede eksisterende, men det 

er, hvad der efter vores mening skal til, for at betjene de yngste og deres lege-

præferencer. 

De større børn styrkes også i motoriklegen – men ikke kun – for klatrestativ, rutsjebane 

og femkant lægger op til rollelegen for de lidt større børn. De mindste finder helt af sig 

selv vejen til disse lidt ”farligere” redskaber, når tiden er rigtig. 

  

Det mener vi, er den rigtige løsning for Ejerlauget Voldbjerg nu og i mange år frem – til 

glæde for både børn og voksne. 
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Klatrafd. 

Græsfaldmåtter 
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Dækgynge 



Hvorfor vælge DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK? 
På tiende år producerer Den Lille Legepladsfabrik 
udfordrende, sjove, prisrigtige, smukke og godkendte 
legepladser og udemiljøer i meget høj kvalitet – til glæde 
for både børn og voksne. Intet er mere ødelæggende for 
leg og oplevelser i udemiljøer end en kedelig legeplads. 
Legepladser fra Den Lille Legepladsfabrik er produceret på 
en sådan måde, at de fremtræder sjove, spændende og 
smukke hele året rundt. Og i mange år. Med garanti! 
  

Legeværdi. 
Indretningen af legepladsen skal ses fra børnehøjde. 
Legepladsen skal være smuk, sikker og bygget gedigent i 
de bedste materialer, men legepladsen er først og 
fremmest en legeplads. Den Lille Legepladsfabrik arbejder 
professionelt og engageret med det legeværdimæssige 
greb til jeres legerum – til glæde for børnene i mange år. 
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk 
Legepladsselskab. 
  

Dialog 
Hos Den Lille Legepladsfabrik er vi glade for vores 
overskuelige størrelse, for det sikrer gennemsigtighed i 
samarbejdet. Det ser man blandt andet, når vi snakker 
sammen med kunder om indretning af legeplads – et 
samarbejde som ikke koster jer noget. 

Materialerne 
DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK benytter FSC-certificeret 
robinietræ, som er både smukt, stærkt og 
selvimprægnerende. Robiniens egenskaber er som skabt til 
lege- og aktivitets-redskaber. Dets brudstyrke er dobbelt så 
stor som egetræets, og fordi det er selvimprægnerende, er 
efterbehandling kun brugt for at skabe effekt – og ikke for at 
holde råd og svamp nede . Robinien har en let knudret 
vækst, der giver den helt særlige eventyrlige, organiske og 
rustikke karakter, der præger en legeplads fra Den Lille 
Legepladsfabrik. 
Løsdele som ikke er fremstillet af træ (rutsjebane, 
brandmandsstang, håndtag til armgang, fugleredegynge) er 
TÜV-mærkede. 
  

Made in Denmark 
Den Lille Legepladsfabriks legeredskaber er 
danskproducerede med hjælp fra dygtige underleverandører 
og dygtige medarbejdere. Den Lille Legepladsfabrik er 
medlem af Dansk Byggeri og har således ordentlige løn- og 
ansættelsesforhold. Den Lille Legepladsfabrik har fået tildelt 
Arbejdstilsynets grønne smiley. 
  

Sikkerhed 
Den Lille Legepladsfabrik bygger legeredskaber efter DS/EN 
1176. Den Lille Legepladsfabrik har egen DS-
certificeret  legepladsinspektør i huset. Den Lille 
Legepladsfabrik  
er medlem af Brancheforeningen for  
Legepladsinspektører. 


