Forhindrings- og tumleplads ved mål/bålpladsen i Egebjerg
Et projektforslag til Borgermillionen
Overordnet beskrivelse af projektet:
En forhindrings- og tumleplads lavet af naturens materialer. Lige øst for
mal/balpladsen er der et omrade med gamle bøgetræer uden underskov.
Jordoverfladen er dækket af olden og blade, sa det giver et naturligt faldunderlag.
Forhindringerne laves af egetræ og robinia til de dele, som skal forankres i jorden.
Skovens egne folk står for det praktiske arbejde.
Forhindringerne laves, så pladsen både kan bruges af børn og folk, der vil udfordre
deres hunde.

Hvordan forholder projektet sig til det overordnede tema:
Fællesskabet?

Den store mal/balplads i Egebjergene er aret rundt mødested for mange
mennesker og hunde. Skoven har fra tid til anden lagt en bunke træstammer i
udkanten af pladsen, og det er fantastisk at se, hvor lidt, der skal til at aktivere børn
og hunde. Pladsen besøges af mange mennesker, institutioner og skoler, og
balpladserne bruges flittigt. Der mangler bare aktivitetsmuligheder, nar maden er
spist.

Hvem kan deltage i / bruge det endelige projekt?:
Da skoven er tilgængelig for alle, er det oplagt at lægge forhindrings- og
tumlepladsen her. I løbet af dagen kommer der mange af vores børnehaver og
skoleklasser, som vil kunne bruge forhindringerne til fysiske udfoldelser. Især i
weekenderne er området et yndet familieudflugtssted. Skoven er en hundeskov, sa
hundene kan ogsa få lov til at lege på forhindringerne.

Projektets eventuelle geografiske placering:
Hareskoven. Egebjergene. Øst for mal/balpladsen.

Tidsramme for projektet: Skovens folk har lovet, at de kan lave forhindringerne i
maj måned. Og jeg har lovet at være tovholder. Forhindringerne laves så de
kræver minimalt tilsyn/vedligeholdelse.

Budget:
3 mand i 10 arbejdsdage til timeløn 300 kr.:......…………………………..72.000 kr.
Konsulentbidrag:...…………………………………………………………..….10.000 kr.
Leje af maskiner i 40 timer á 750 kr.:…………………….…………………..30.000 kr.
Materialer: Træ, beslag, tovværk, grus:……………………………………40.000 kr.
Ialt:……………………………………………………………………………….152.000 kr.
Forslag fremsat af Eva Kielgast, Udbakken 2, 2750 Ballerup, Mobil: 22 55 20 35

