Til orientering af ejerforeningerne i Humleparken
Blokejerforeningens bestyrelse har løbende kigget på mulighederne for at forbedre Humleparkens
legepladser.
På baggrund af den tragiske dødsulykke i april 2019 i Ballerup, hvor et gyngestativ væltede ned
over en 31 årig kvinde, besluttede bestyrelsen at lade samtlige af Humleparkens legeredskaber
gennemgå med henblik på at få vurderet, om legeredskaberne i deres nuværende stand er
forsvarlige at benytte.
Inspektionen er blevet foretaget af certificeret legepladsinspektør Kim Munk Christensen. Der er
på baggrund af hans inspektion blevet udarbejdet en rapport.
Konklusionerne i rapporten er desværre, men muligvis ikke særlig overraskende, nedslående, idet
næsten alle legeredskaber anses for at være i så dårlig stand og/eller indrettet på en sådan måde,
at de potentielt er farlige for især børn.
Mange af legeredskaberne er formentlig opført i overensstemmelse med de regler, der var
gældende på opførelsestidspunktet, men da legeredskaberne savner mærkning, er det ikke muligt
for hverken legepladsinspektøren eller bestyrelsen at vurdere, hvilke redskaber der teoretisk set
kunne være lovlige.
Derimod kan det med sikkerhed konstateres, at de fleste legeredskaber potentielt set er farlige
som følge af deres dårlige stand og/eller indretning. Denne risiko hverken kan eller vil bestyrelsen
leve med, og bestyrelsen har derfor besluttet at fjerne næsten alle legeredskaber fra Humleparken.
Undtaget herfra er de relativ få legeredskaber som forventes at kunne blive bragt i forsvarlig stand
for relativ få midler.
En del af de nuværende legeredskaber vil blive fjernet af Blokejerforeningens egne gårdfolk. Det
gælder i første omgang gyngestativer, mindre træsandkasser og lignende. Arbejdet vil blive udført i
de kommende uger.
Da gårdfolkene imidlertid også har andre opgaver at varetage, og da de har begrænsede redskaber,
vil der forventeligt også blive anvendt en ekstern entreprenør. Dette arbejde er endnu ikke sat i
gang.
Der forventes i første omgang desværre ikke at blive opsat nye, større legeredskaber, da
Blokejerforeningen ikke har afsat penge til en sådan opgave.
Blokejerforeningens bestyrelse vil i det kommende år arbejde med et idegrundlag til, hvordan nye
legepladser kunne komme til at se ud. Alle medlemmer af ejerforeningerne i Humleparken, der
måtte have gode ideer hertil, er meget velkomne til at komme med deres input til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Blokejerforeningens bestyrelse

