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Legepladsen er på vej! 

Det tog lidt tid, og for enkelte beboere en masse arbejde, men nu kan alle Signalgårdens barnlige 
sjæle godt begynde at glæde sig, for håndværkerne fra UNO Koncept a/s er begyndt at sætte 
vores nye fine legeplads op. 

Selve legepladsen kommer til at bestå af tre forskellige moduler. Sandkassen er allerede bygget. 

Den er skibsformetformet med sider af træstammer i forskellige niveauer, så børnene kan ”gå på 
line” og blive udfordret motorisk. I midten er der et lille bord, og hele herligheden er fyldt med 40 
cm sand.  

Så får vi også et gyngestativ, der bliver placeret i cirklen med faldgrus ud mod nr. 135-fløjen. 
Stativet kommer til at bestå af to gynger. En fugleredegynde, som ifølge Thomas og Aksel, der 
selv har testet dens gyngekapacitet, skulle være udført i lækre materialer, og en dækgynge som 
vi kender dem.  

Det sidste element bliver et trekantet klatrestativ med rutsjebane og brandmandsstang, så vi 
rigtig kan få en masse barnelatter i gården J  

Materialerne til de sidste to moduler skal hjemsendes fra udlandet, så der skal vi lige væbne os 
med tålmodighed, men planen er, at det hele kommer op inden midten af december 

Prisen for hele herligheden er endt på knap 100.000 tusind kroner, hvilket er en del mere end det 
oprindelige forslag fra Eventyrleg. Dette skyldes blandt andet, at Eventyrleg ikke havde husket at 
inkludere alle materialer i prisen, og den endelige pris ville derfor løbe op i samme størrelsesorden 
men uden den professionelle service, som UNO Koncept a/s kan levere. 

Referat fra beboermødet 

Klik forbi hjemmesiden - der er nu et fyldigt referat fra beboermødet i september 

http://signalgaarden.3b.dk/files/afdelinger/signalgaarden/pdf/afdelingsmoeder/budgetafdelingsm%C3%B8de110912.pdf


Referater fra bestyrelsesmøder ligger nu også på hjemmesiden.  

Får vi et juletræ i gården? 

Der går rygter om at vi får juletræ i gården - både aktivitetsgruppen og bestyrelsen arbejder på 
sagen.  

Er du på Facebook 

Du får alle nyheder og information i din mail-boks, men på Facebook kan du følge med i den mere 
uofficielle nyhedsstrøm. Det var her ideen til et fælles juletræ opstod. Og i denne uge har der 
været tip om gratis ølsmagning i Frederiksberg Centret og juleparade på Amagerbrogade. Find 

Signalgaarden på Facebook. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/204392412965512/
https://www.facebook.com/groups/204392412965512/

