
Chris Olsen <cbo0446@gmail.com>

Fwd: SV: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov 

fl.l@mail.dk <fl.l@mail.dk> 1. maj 2022 kl. 19.20
Til: fae@8520.dk, by@8520.dk

Kære alle

Tak for mange indspark om bevægelsesparken.

Jeg fik nedenstående mail fra MTM. Jeg går ud fra at ingen af jer her noget imod, at jeg meddeler MTM, at vi kan acceptere deres
forslag.

Hilsen Flemming

 

Fra: Hans H. Rasmussen <hhr@aarhus.dk>  
Sendt: 29. april 2022 14:15 
Til: Flemming Larsen <fl.l@mail.dk> 
Emne: SV: SV: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov

 

Hej Flemming

 

Tak for din mail.

 

Som jeg indledte vores korrespondance, er det noget rod at der ikke blev udarbejdet og underskrevet en brugeraftale vedr. de
opstillede redskaber på Aktivitetspladsen, inden de blev stillet op.

Det er kommunen heldigvis blevet bedre til siden dengang. Samtidig må vi erkende at det ikke er tilfredsstillende at der
efterfølgende er gået så lang tid (siden 2009) uden at der blevet enighed om indgå en aftale om vedligeholdelsen af de opstillede
redskaber. Dette må tilskrives en forholdsvis hyppig udskiftning af kommunens arealansvarlige i distriktet der dækker Lystrup
Sønderskov og at området derved ikke har haft tilstrækkeligt gennemgående fokus.

 

Når dette er sagt, kan jeg meddele at jeg har været ude på aktivitetspladsen igen, for at vurdere redskabernes tilstand og hvad der
skal til for at bringe dem op til standard. På baggrund af denne besigtigelse vil vi modsat den tidligere udmelding nu tilbyde at
Aarhus Kommune overtager driften af de opstillede redskaber i deres restlevetid. Grunden til at vi har ændret holdning er at vi
alligevel ikke synes det giver mening at begynde at udarbejde brugeraftale på redskaber der allerede er 12-13 år gamle. Det
sikkerhedsmæssige ansvar for vedligeholdelsen ender i sidste ende alligevel hos kommunen som grundejer.

 

På denne måde vil det være kommunen der fremover udfører det jævnlige tilsyn og vedligeholder redskaberne så de
sikkerhedsmæssigt er forsvarlige. Vi kan dog ikke garantere at der er økonomi til at udskifte redskaberne efterhånden som de
bliver slidt op, men dette gælder også på kommunens øvrige anlæg.

Giv venligst besked om fællesrådet kan tilslutte sig dette forslag.

 

God weekend.

 

 

Med venlig hilsen

Hans Henrik Foged Rasmussen

Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer

mailto:hhr@aarhus.dk
mailto:fl.l@mail.dk


Dir. +45 2920 3867

 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ

Grønne Områder 

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

 

T. 8940 4400

http://www.aarhus.dk

Officielle henvendelser sendes til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

EAN-NR.: 579 800 577 0329

 

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger
oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling af
personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/
databeskyttelse. Oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling og forvaltning
af offentlige skove og grønne områder i Aarhus Kommune kan læses her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/mad.

 

 

 

 

Fra: Flemming Larsen <fl.l@mail.dk>  
Sendt: 26. april 2022 15:22 
Til: Hans H. Rasmussen <hhr@aarhus.dk> 
Emne: Re: SV: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov

 

Hej Hans.

Det er godt med papir til at støtte hukommelsen. Nu husker jeg, at kommunen bl.a. skulle udrede det forsikringsmæssige herunder
og især om den kollektive ansvarsforsikring dækker Fællesrådets eventuelle ansvar ved et uheld i aktivitetsredskaberne.

Hilsen Flemming 

[Citeret tekst er skjult]
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