
Korrespondance vedr. legeplads

Flemming Larsen <fl.l@mail.dk> 26. april 2022 kl. 15.12
Til: fae@8520.dk, by@8520.dk
---------- Videresendt meddelelse ----------
Fra: "Hans H. Rasmussen" <hhr@aarhus.dk>
Dato: 26. apr. 2022 13.03
Emne: SV: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov
Til: fl.l@mail.dk
Cc:
Hej Flemming
Tak for dit svar vedr. aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov.
Det er en uheldig situation at redskaberne i sin tid blev opstillet uden en forudgående aftale om drift og 
vedligeholdelse.
Jeg kan godt huske at sagen var oppe at vende med min kollega Dennis Næser i 2016, hvor jeg forventede at der 
blev indgåeten aftale om driften. Dennis er ikke ansat længere, men jeg har fundet nedenstående korrespondance
der delvist bekræfter min hukommelse. Det stemmer også overens med at kommunen dengang fik bragt 
redskaberne op til standard i den forventning at fællesrådet derefter overtog driften.
Desværre kan jeg ikke se om der blev afholdt et møde eller blev indgået en aftale, men det ser dog ud til at der på 
forhånd var enighed om at fællesrådet skulle varetage driften af aktivitetsredskaberne.
Jeg vil gerne bede om fællesrådets kommentar til dette og vil samtidig nævne at Aarhus Kommune ikke ønsker at 
overtage vedligeholdelsen af de opstillede aktivitetsredskaber.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Foged Rasmussen
Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer
Dir. +45 2920 3867

Fra: Dennis Næser <nde@aarhus.dk>
Sendt: 29. november 2016 09:52
Til: Flemming Larsen <fl.l@tdcadsl.dk>
Cc: Hans H. Rasmussen <hhr@aarhus.dk>; Hanne Lund Steffensen <hlst@aarhus.dk>
Emne: 16/048615-4 - Aktivitetspladsen i Sønderskoven.
Hej Flemming
Tak for din mail og jeres bekræftelse på, at Fællesrådet er
indstillet på, at påtage sig vedligeholdelsespligten for
aktivitetsredskaberne øst for stien i skoven.
Vi ser frem til, at Fællesrådet indgå kontrakt med en legepladsinspektør, så der sikres løbende opsyn og at vi 
modtager den årlige rapport.
Jeg vil i starten af det nye år indkalde til et møde omkring udarbejdelse af en ny brugeraftale.
Med venlig hilsen
Dennis Næser
Projektleder/Landskabsarkitekt
Grønne Områder

Fra: Flemming Larsen [mailto:fl.l@tdcadsl.dk]
Sendt: 21. november 2016 10:56
Til: Dennis Næser <nde@aarhus.dk>
Emne: Aktivitetspladsen i Sønderskoven.
Kære Dennis Næser
Du har skrevet til os den 5.11.16 om vedligeholdelsen m.v. af aktivitetspladsen i Sønderskoven i Lystrup, som 
Fællesrådet har været med til at etablere med kommunal støtte.
Vi har drøftet sagen på det seneste forretningsudvalgsmøde og har søgt i arkiver og hukommelser.
Fællesrådet er indstillet på, at påtage sig vedligeholdelsespligten for aktivitetsredskaberne øst for stien i skoven. 
Fællesrådet vil indgå kontrakt med en legepladsinspektør, så der sikres løbende opsyn og årlige rapporter til 
Aarhus kommune.
Fællesrådet er ikke tidligere blevet forelagt et udkast til brugeraftale og vi kan ikke godkende det fremsendte 
forslag. Aftalen er alt for vidtgående. Arealet er ikke og ønskes ikke overtaget af Fællesrådet. Dele af 
indretningerne vest for stien er gennemført af kommunen uden Fællesrådets medvirken, ligesom kommunen 
tidligere har påtaget sig vedligeholdelsespligten for ”Soluret” og arealet omkring. Ansvarsbeskrivelserne i aftalen er
alt for vidtgående. Fællesrådet vil ikke påtage sig et ansvar for skoven eller
skovgæsterne, selvom Fællesrådet går ud fra, at den kollektive ansvarsforsikring som kommunen har tegnet for 
Fællesrådene dækker et eventuelt ansvar for Fællesrådet i forbindelse med sagen?
Mon ikke det vil være en god ide om vi mødtes enten hos dig eller i skoven og aftale, hvordan vi får bragt 
samarbejdet på skinner.
Med venlig hilsen



Flemming Larsen

Fra: fl.l@mail.dk <fl.l@mail.dk>
Sendt: 26. april 2022 09:04
Til: Hans H. Rasmussen <hhr@aarhus.dk>
Emne: SV: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov
Hej Hans.
Tak for din mail om aktivitetsredskaberne i Sønderskoven. Aktivitetsredskaberne blev formentlig etableret omkring 
år 2005. De blev etableret af et samarbejder kaldet ”Liv i Lystrup”. Samarbejdet bestod af Lystrup Idrætsforening, 
Lystrup Erhvervsforening og Fællesrådet for Lystrup, Elsted og Elev, nu Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og 
Nye. Etablering skete med økonomiske midler fra Aarhus kommune. Der blev ikke aftalt noget om vedligeholdelse 
og ansvarsforhold i forbindelse med etableringen. For
ca. 6 år siden blev Fællesrådet kontaktet af Aarhus kommune i en lignende sag om mangler ved vedligeholdelsen 
af aktivitetsredskaberne. Det førte til flere kontakter mellem forvaltningen og Fællesrådet,
og på et tidspunkt udarbejdede forvaltningen et udkast til kontrakt. Det accepterede vi ikke, og et efterfølgende 
møde førte til, at kommunen ville overveje situationen. Vi hørte aldrig mere, men vi kunne konstatere, at de 
mangler ved redskaberne, som var påvist blev udbedret. Vi ved ikke af hvem, men går ud fra, at det er kommunen 
der har løst det. Vi foreslår, at din henvendelse denne gang fører til samme resultat.
Venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Fra: Hans H. Rasmussen <hhr@aarhus.dk>
Sendt: 22. april 2022 13:41
Til: kontakt@8520.dk
Emne: Aktivitetspladsen i Lystrup Sønderskov
Hej Lystrup-Elsted fællesråd
Vi har ved tilsyn konstateret flere forhold på aktivitetspladsen der ikke lever op til standarden for offentlige 
tilgængelige legeredskaber.
Det drejer sig om manglende vedligeholdelse af faldunderlag og lege- træningsredskaber.
Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på at Aarhus Kommune kun står for græsslåning og affaldshåndtering, 
mens det er fællesrådet der står for vedligeholdelsen af redskaberne på pladsen, selvom
disse står på kommunens areal.
Jeg ser frem til at læse fællesrådets tilbagemelding på dette.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Foged Rasmussen
Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer
Dir. +45 2920 3867

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
Dir. +45 2920 3867

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


