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---------- Videresendt mail --------- 
Fra: Niels Tejlgaard  
Dato: ons. 28. apr. 2021 kl. 11.19 
Emne: Re: Svar: Lege- og motionsplads i Nørremarken 
Til: Berit Jacobsen  
 

Ok, ser frem til at høre fra dig.  
Vh Niels 
 
 
ons. 28. apr. 2021 kl. 11.17 skrev Berit Jacobsen  

Hej Niels 

 Vi har ikke haft ressourcer til at gå videre med jeres sag. 

 Jeg vil tage den op med den relevante kollega i starten af juni måned og vender tilbage til jer 
derefter. 

 Venlig hilsen 

 Berit Jacobsen 
Landskabsarkitekt 
Planlægning og koordinering 

Parker, grønne områder og vejtræer 

ETK Veje og Byrum 
 

   Teknik- og Miljøforvaltningen 

Høgevej 9  

4600 Køge 

  

Telefon 56 67 63 85 

Direkte 56 67 63 69 

 

                



 

Fra: Niels Tejlgaard  

Sendt: 28. april 2021 10:46 
Til: Berit Jacobsen  

Cc: Søren Toft Mahler Emne:  

Re: Svar: Lege- og motionsplads i Nørremarken 

 Hej Berit 

 Jeg vil lige høre om I er kommet nærmere en beslutning om spørgsmålet til etablering af 
supplerende legeredskaber i det grønne område i Nørremarken,Køge.  

 Mvh  

Niels Tejlgaard 

  

man. 8. mar. 2021 kl. 15.26 skrev Niels Tejlgaard  

Hej Berit 

 Tak for din mail og hurtige svar, samt at du gav dig tid til en snak d.d. om der kunne findes 
supplerende muligheder for supplering af legeplads og etablering af motionsredskaber på det grønne 
offentlige område i Nørremarken. 

 Som du skriver er vi på prioriteringslisten for legeredskaber sammen med mange andre. 

 Jeg forespurgte om det ville være muligt, at hvis grundejerforeningen kunne skaffe 
finansiering helt eller delvist til såvel lege- som motionsredskaber, at dette på nogen måde kunne 
medvirke til etableringen.  

Endvidere drøftedes muligheden for at lave en plan for etableringen uden terminer, som kunne være 
rettesnor for rækkefølgen i etableringen afhængig af finansieringsmulighederne. 

 Du gjorde det klart at præmissen for at kommunen kan drøfte denne model, er at det er kommunen 
der indkøber og etablerer redskaberne, også set i lyset af at vedligeholdelsespligten ligger hos 
kommunen. 

 Vi aftalte at du drøfter det principielle i modellen i kommunen og vender tilbage. 

 Grundejerforeningen afventer tilbagemelding før der iværksættes yderligere undersøgelser af 
beboernes ønsker. 



 mvh  

Niels Tejlgaard 

Nørremarken Grundejerforening 

  

 

 

 

 

Den fre. 5. mar. 2021 kl. 09.49 skrev Berit Jacobsen  

Hej Niels Tejlgaard, Nørremarkens Grundejerforening 

 Tak for jeres mail, som her besvares efter fremsendelse til Anlægs- og Driftschef Søren Toft Mahler. 

 Jeres ønsker noteres nu på vores legepladsliste, og de vil indgå i prioriteringen når der bliver økonomisk 
grundlag for udvidelse af vores legearealer i de grønne områder. P.t. er der ikke sådanne midler til 
rådighed. Større fornyelser kræver typisk en særskilt anlægsbevilling. 

 I forhold til en motionsplads for voksne er dette almindeligvis ikke noget der ligger inden for ETK Veje og 
Byrums gældende budget.  

 Jeres område er ikke det eneste der efterspørger en offentlig motionsplads, så vi er i løbende dialog med 
f.eks. Kultur- og idræts-afdelingen omkring afsøgningen af økonomiske muligheder og fælles prioritering i 
forhold til dette formål. 

  

Venlig hilsen 

 Berit Jacobsen 
Landskabsarkitekt 
Planlægning og koordinering 

Parker, grønne områder og vejtræer 

 
ETK Veje og Byrum 

 

   Teknik- og Miljøforvaltningen  

 

Fra: Niels Tejlgaard  



Sendt: 4. marts 2021 13:41 
Til: Søren Toft Mahler  

Emne: Lege- og motionsplads i Nørremarken 

Hej Søren Mahler 

Jeg skriver til dig på vegne af Nørremarken grundejerforening vedr. ønsker om at den eksisterende 
legeplads på det grønne område udvides og suppleres med motionsredskaber for voksne, altså to 
separate ønsker. 

Jeg ved ikke helt om du er den rigtige modtager, men i modsat fald kan du måske guide mig.  

Den nuværende legeplads er et yndet samlingssted for de mindre børn, men i takt med at der er 
kommet mange nye beboere til området og mange flere børn, er der ønske fra området om en 
udvidelse af legepladsen med aktiviteter til også lidt større børn. 

Herudover er der også ønsker om opsætning af motionsredskaber for voksne, til styrkelse af det 
aktive fritidsliv, som vi jo alle anbefales at dyrke. 

Hvis du er rette modtager vil grundejerforeningen (2 repr.) meget gerne tage en snak med dig om 
mulighederne og præmisserne for opfyldelse af vore ønsker. 

Med venlig hilsen 

Niels	Tejlgaard 

	


