


	 	 	

	 	 	

Sønderborg Kommune for børn  

Oprettelse af LEGEPLADSPULJE  
Der er rigtig mange steder i Sønderborg Kommune, der kunne løftes og forbedres gennem 
etablering af en legeplads eller generel nytænkning af byrum og offentlige pladser, så flere 
børn, unge og familier kunne få gavn af dem. Samplacering med fx idrætsanlæg i det åbne rum 
kan også sikre, at også motionister, ældregymnastik og øvrige aktiviteter kan skabe aktivitet og 
liv.  
 
Venstre ønsker derfor en pulje på 10 millioner kroner over den kommende valgperiode – til nye 
anlæg, renovering, opdatering og bedre drift af legepladser over hele kommunen. Mange af 
projekterne kan med fordel opbygges i samarbejde med lokale foreninger, fonde, frivillige og 
private, så midlerne kan strække længere og gøre mere gavn. 
 
Venstre har allerede i dette års budgetforslag foreslået en ny legeplads i Fynshav og penge til 
at skabe bedre faciliteter i forbindelse med skole og børneuniverset i Lysabild, en ny legeplads 
og helhedsplan for Rønhaveplads i Sønderborg, skaterrampe i Ullerup og en række yderligere 
projekter. Men vi er ikke i mål, og derfor ønsker vi at oprette en legepladspulje på yderligere 10 
millioner kroner. 
 
Nogle af de projekter, vi bl.a. tænker vil falde naturligt ind i puljen, er følgende, men derudover 
er der selvsagt også råd og rum for yderligere. 

 Bynær legeplads i Nordborg 

Som en del af hele masterplanen for Nordals, er der behov for at oprette en bynær legeplads 
med motionsredskaber og en udbygget skaterfacilitet i Nordborg til gavn for såvel turister som 
børn og unge i Nordborg. Også ”skovlegepladsen” ved søen skal moderniseres, og det skal 
sikres, at pladsen også i højere grad kan bruges af børnehave og dagpleje. 

 Udvidelse af Blæsborg i Augustenborg 

Legepladsen ved Augustenborg var grundet manglende vedligeholdelse afspærret gennem en 
længere periode. Det er simpelthen uacceptabelt og et eksempel på, hvad der ikke skal 
accepteres i Sønderborg Kommune fremover. Legepladsen er blevet renoveret, men i Venstre 
ønsker vi en udvidelse af legepladsen og området, så vi kan understøtte Augustenborgs 
udvikling som område, hvor flere familier køber bolig. 

 Naturlegeplads i Gråsten 

Gråsten er smukt beliggende ved sø og skov, og interessen for natur blandt børn har aldrig 
været større. Det skal vi understøtte med en natur(nær) offentlig legeplads, hvor læring omkring 
naturen indgår i legen. 



	 	 	

	 	 	
 Legeplads på Rønhaveplads  

Venstre har allerede med vores budgetforslag fremlagt idéer til en helhedsplan for 
Rønhaveplads i Sønderborg, så der både kan laves legeplads og rum til unge samt ske et løft af 
hele den del af gågaden ved at understøtte musikoplevelser, markedsdage, udeservering mm. 
Projektet vil også kunne binde havn og by bedre sammen, når aksen via Helgolandsgade op til 
bymidten synliggøres mere. 

 Legeplads ved Multikulturhuset 

Multikulturhuset i Sønderborg er efterhånden blevet et meget besøgt kultursted, og det bør i 
endnu højere grad understøttes ved, at også arealerne udenom gentænkes og gøres 
anvendelige for såvel børn og unge – med legeplads og et byrum, der inviterer til aktiviteter og 
mere anvendelse. Det vil også være et løft af resten af det nye havneområde med boliger, 
hoteller og udvikling. 

 Naturlegeplads og udflugtsmuligheder til Kathrinelund 

Sammen med Skov- og Naturstyrelsen, skal der ske en opdatering af skovlegepladsen ved 
Kathrinelund, så området kan løftes og igen gøres attraktivt. Der bør også oprettes 
madpakkepavilloner og steder med læ, så dagpleje, børnehaver og skoler i højere grad kan 
anvende området, end det er muligt i dag. 

 Legeplads i teglværksbyen Egernsund 

I Sønderborg Kommunes legepladspolitik står det skrevet, at Egernsund skal have en offentlig 
legeplads, men det er desværre ikke reelt tilfældet. Egernsund oplever lige nu tilflytning af 
børnefamilier, som gerne vil bo tæt ved strand og skov og samtidig tæt på hele tre skoler. 
Der er allerede lavet lokale forberedelser for en legeplads, hvor tegl og mursten er det bærende 
element, men projektet skal nu realiseres.  

 Ny legeplads i Broager bymidte 

Frivillige ildsjæle er påbegyndt et legepladsprojekt i Broager bymidte, og der er fundet et areal, 
som vil være egnet til formålet. Der er ikke nogen legeplads i Broager på nuværende tidspunkt, 
og det vil derfor være oplagt, at vi får en legeplads, der kan give børn i alle aldre et frirum og 
mulighed for at styrke motorik og fysisk udfoldelse i spændende omgivelser. Idéen med 
legepladsen er, at der bliver bygget en aldersopdelt legeplads, hvor motorikken er i fokus, og 
hvor den bliver styrket gennem leg. 

Legepladsen vil blive et samlingssted, hvor der er plads til alle aldre, med en tryg placering 
centralt ved skole og børnehave. Her skal alle kunne nyde den oplevelse, som en veletableret 
legeplads indbyder til. Venstre vil naturligvis støtte op om et sådant projekt, hvor der er frivillige, 
som arbejder til gavn for at Broager bliver et endnu bedre sted at bo og bosætte sig.  

 


