Placering af aktivitetsplads i Rødekro
Aabenraa Kommune har gennem Just Human Fonden fået mulighed for at
etablere en aktivitetsplads. Aktivitetspladsen udvikles i samarbejde mellem
Just Human fonden, Aabenraa Kommune og Kompan, som udvikler og producerer legepladser og udendørs træningsredskaber.
Fonden har en vision om at etablere række aktivitetspladser landet over.
Formålet er at motivere børn, unge og voksne til at bevæge sig mere.

”

...i Just Human har vi sat os for at gå innovativt til værks og skabe
en række pladser rundt i Danmark, som inspirerer og giver mulighed for leg, bevægelse og træning for alle aldre...
Chris MacDonald, stifter af Just Human

I foråret blev den første aktivitetsplads indviet i Odense. Her havde der
været afstemning blandt borgere for at vælge placeringen. Chris MacDonald
afholdte en ’Walk’n’ Talk’ med byens borgere, hvor han fik inputs til aktiviteter og funktioner.
Nærværende placeringsstudie peger på fire mulige placeringer for en kommende aktivitetsplads.
Aktivitetspladsen
Projektet vil blive tilpasset den specifikke placering, men for at sikre at der
er plads til placeringen af de forskellige redskaber, tages der afsæt i projektet fra Odense med ca. 3600 m2 , arealet er markeret på tegningen til højre.

Visualisering af aktivitetspladsen i Odense

1:500 Plantegning af aktivitetsplads fra Odense

Aktivitetsplads nær Hærvejsskolen - Generelt
Planlægning, synergi og funktionalitet
• Der er plads til at placere aktivitetspladsen
inden for det pågældende område. Aktivitetespladsen kan etableres, som en forlængelse af eksisterende legeplads vest for den
udpegede placering, eller som udpegningen
angiver et selvstændigt område.
• Med placering ved Hærvejskolen, vil synligheden for besøgende og øvrige beboere
være relativt lille.
• Placering i forbindelse med Hærvejskolen
vil betyde at aktivitetspladsen, vil kunne anvendes hyppigt, af skolens elever såvel som
beboere i området.
• Aktivitetspladsen kan tilbyde aktiviteter også
for de ældre elever og kan være et sted som
børn og forældre kan benytte i fritiden.
• Aktivitetspladsen vil ligge afskærmet fra
trafikken, og tilbyde sikre forhold for de som
benytter redskaberne.
Konceptet og stedet
• Aktivitetspladsen vil motivere børn og unge
til at bevæge sig mere. Nærheden til boligområdet og børnenes kendskab til redskaberne kan føre til at familier bruger det som
et udflugtsmål.
• Den primære brugergruppe for af aktivitetspladsen med denne placering vil være
skolens elever, samt beboere omkring skolen
og i lokalsamfundet med kendskab til aktivitetspladsen.
Overordnede planlægningsmæssige forhold
• LP 90 giver mulighed for, at der kan etableres en aktivitetsplads på de arealer som er
omfattet af delområde 1, som er området
fremhævet i gråt på illustrationen til højre.
• Nærværende placering er sket af hensyn til

•

kommende byggeri, nuværende legearealer,
placering inden for lokalplanområdet og
opdelingen mellem børn og unges aktivitetsarealer.
Såfremt projektet placeres uden for lokalplanens angivne byggefelter vil, der ikke være
kambollage med byggeriet.

Forventet behandling - tidsfaktoren
• Der vil i større eller mindre omfang være
behov for at koordinere med projektet for
Hærvejskolen i forhold til endelig placering
og anlæg.

A

Øvrige forhold
• En stor del af udviklingen har over de seneste år korcenteneret sig omkring Aabenraa.
En placering af aktivitetspladsen i Rødekro vil
være en mulighed for, at styrke profilen for
Sund Vækst i Rødekro.
Konklusion:
• Aktivitetspladsen kan tilføre yderligere værdi
til projektet for Hærvejskolen.
• Placeringen kan skabe yderligere incitament
for at unge i udskolingen også bliver aktiveret.
• Placeringen vil betyde at det fortrinsvist vil
være skolebørn der anvender faciliteterne,
men også brugere af sports og fritidsaktiviteter i området.
• Aktivitetspladsen vil tilbyde aktiviteter i
området, som ikke allerede eksisterer i dag.
Aktivitetspladsen kan bidrage til af gøre Fladhøj til destination for motion og sundhed,
i supplement til rekreations- og fritidsaktiviteter som er i aktivitetsområdet vest for
skolen. Området kan således være til glæde
for borgere i hele kommunen.
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DELOMRÅDE 1
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Erfaringsareal fra tidligere aktivtetsplads inklusiv friarealer 3600
m2

Areal A: 16500 m2
Areal B: 15900 m2
Areal C: 11000 m2
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Aktivitetsplads nær Hærvejsskolen - Potentialer og kommentarer fra fælles besigtigelse
Placering A, matr. 90, Rise Ejerlav, Rise
Områdets placering:
•
Området er 16500 m2, og ligger på den
nordøstligste del af områderne som er
omfattet af LP nr. 90.
•
Vest for området ligger stadion, og syd
for ligger Spejderhytten og den tidligere
A-klassen, umiddelbart nord for området
løber den sti som forbinder til centrum,
og videre til Skole og idrætsfaciliteter. Øst
for området løber jernbanen, videre mod
Tinglev og Padborg.
Områdets fremtræden:
•
På området er vildtvoksende græsser i ca.
1 meters højde. Spredt rundt om på området står solitære træer og buske. Den
primære beplantning er græs.
•
Terrænet falder mod øst.
•
Området er omkranset af højde træer,
der rammer området ind og skærmer
mod vind. De høje tætte træer og buske
som omkranser området, hindre dog også
indkig fra stien.
•
Gennem områdets vestlige kant løber en
mindre sti, i asfalt.
Potentialer drøftet på stedet:
•
Benytte den eksisterende beplantning i et
fremtidigt design. Lade nogle af træerne
og græsset stå – etablere en unik plads
der kombinere aktivitet med det vildtvoksende udtryk som området har.
•
Tilpas afstand fra Skole, og børnehave til
at det bliver byens aktivitetsplads fremfor
alene skolens.
•
Tæt på skole og fritidsaktiviteter betragtes dette som et trygt miljø, som børn og
unge også vil kunne færdes på egen hånd.
•
Aktivitetspladsen kan her blive et punkt
for skolens elever til og fra skole, såvel
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Placering B, matr. 90, Rise Ejerlav, Rise
som et punkt på et større motionsrutenet,
der er ved at blive planlagt i området.
Aktivitetspladsen bliver også synlig for de
der passerer i tog, dermed er den eksponeret for mange hundrede rejsende hver
dag – meget stor synlighed.
Med denne placering kan pladsen også
benyttes i forbindelse med træning og
stævner, der afholdes på anlæggene syd
for området.
Tæt på underføringen under jernbanen.
med den rette skiltning kan der gøres
meget i forhold til synligheden.
med denne placering kan der være
sponserinteresse fra ejerene af matriklen
nord for.
Der kan ligeledes indgås et samarbejde
med Spejderne om drift
Der vil kunne placeres sheltre på den vestlige side af stien, som kan anlægges lidt
højere i terræn – udkig over området.

Ønsker:
•
At dele af beplantning ud mod stien bliver
ryddet, så aktivitetspladsen bliver mere
synlig.
•
At Kommunen stiller arealer omkring
aktivitetspladsen til rådighed, så der bliver
noget luft mellem aktiviteterne – aktivitetsøer.
Prioritering:
•
Blandt de besigtigede områder, var der
enighed om, at denne placering besidder
det største potentiale for at skabe en unik
aktivitetsplads.
•
Denne placering har første prioritet
•
Opbakning fra Udviklingsrådet.

Områdets placering:
•
Området er 15900 m2, og ligger i den nordøstligste del af områderne som er omfattet af LP
nr. 90.
•
Vest for området ligger spejderhytten og den
tidligere A-klassen. Mellem A-klassen og området løber den sti som forbinder videre til Skole
og idrætsfaciliteter. Øst for området løber
jernbanen, videre mod Tinglev og Padborg.
Områdets fremtræden:
•
Der har tidligere være motorcrossbane, og der
er således spor efter kørebanen på arealerne.
•
Der er et varierende terræn, som stiger og
falder med 1-1½ meter.
•
Området er indhegnet, og bevoksningen er primært lavt græs. Området er omkranset af høje
træer og buske, og er nærmest skjult.
•
Nærheden til Skole såvel som fritidsaktiviteter

giver mulighed for synergi.
Potentialer drøftet på stedet:
•
Der skal ikke ryddes det store væk for at kunne
etablere aktivitetspladen.
•
Det varierende terræn, kan bruges aktivt i
designet af aktivitetspladsen.
•
Området kan indgå i en større helhed med
spejderne, og andre aktiviteter i og omkring
den tidligere A-klasse.
•
Nærheden til Skole såvel som fritidsaktiviteter
giver mulighed for synergi.
Prioritering:
•
Området potentiale vurderes at være mindre
end område A.
•
Denne placering har en anden prioritet.

Placering C,matr. 90, Rise Ejerlav, Rise
Områdets placering:
•
Området er 11000 m2, og ligger inden for LP
nr. 90, tæt på Skole, børnehuset og halaktiviteterne.
Områdets fremtræden:
•
Området nord for hallen, er et åbent areal med
lavt græs – området plejes jævnligt.
•
Området er omkranset af høje træer og buske,
men ligger i åben forbindelse til skole, børnehuset og hallen – den interne synlighed er
meget stor.
•
Der er parkeringspladser i umiddelbar forbindelse med området
Potentialer drøftet på stedet:
•
Der er mulighed for stor integration med Skole,
halaktiviteter og børnehuset.

•
•
•

Der er ikke meget som skal fjernes og gode
adgangsforhold.
Etablering af pladsen her, vil ikke have en unik
karakter.
Placering af aktivitetspladsen her kan risikere
at blive opfattet som skolen, eller børnehusets
aktivitetsplads mere end Byens aktivitetsplads.

Prioritering:
•
Området potentiale vurderes at være mindre
end område A og B – dette skyldes bl.a. at aktivitetspladsen ikke vil have de samme rekreative elementer, og dermed unikt potentiale for
at skille sig ud.
•
Denne placering har en tredje prioritet.

