Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk
Til orientering
J.nr.: 17.05.00
Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ
Sagsresumé
I forbindelse med opførelsen af nye daginstitutioner og den nye skole i Nuuk er der inden for den
seneste tid nedtaget en række legepladser. De igangværende entreprenører er blevet bedt om at
nedtage samt deponere disse ved kommunens materialegård, således legepladserne vil kunne
genrejses andetsteds.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljø udvalgsmøde, den 15. juni 2020, hvor udvalget godkendte indstillingen om genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk ved Kolonihavnen og Ravnedalen, og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Den eksisterende kunstgræsbane på Nuuk Playground vil i de kommende år blive benyttet som
byggeplads af totalentreprenøren, som skal bygge den nye storskole på området, hvorfor banen ikke vil være anvendelig for byens borgere, før den nye storskole er etableret.
I forbindelse med etablering af de nye daginstitutioner nedtages eksisterende lege- og sportsredskaber på områderne. Det er aftalt med igangværende entreprenører, at redskaberne nedtages og
opmagasineres ved kommunens materialegård, således redskaberne vil kunne genrejses andetsteds i byen.
Løsningsforslag
Da begge byggeaktiviteter er centralt beliggende i Nuuk, betyder dette, at udendørsaktiviteter
mindskes for børn og unge. Forvaltning for Anlæg og Miljø samt Afdeling for Sundhed og Fritid ønsker at genetablere de nedtagne udendørsredskaber andre steder i Nuuk, således mulighederne
for udendørsaktiviteter på kort sigt ikke mindskes i Nuuk.
Det kan være en mulig løsning at placere de eksisterende legepladsredskaber fra Radiofjeldet
samt opmagasinerede trampoliner på området bag Nuuk Lokalhistoriskmuseum, indtil man på sigt
beslutter, hvorvidt der skal opføres nyt byggeri på lokaliteten i Kolonihavnen.
Øvrige lege- og sportsredskaber som blandt andet var placeret ved Radiofjeldet vil med stor fordel
kunne etableres sammen med opmagasinerede trampoliner langs stiforløbet ifm. byens nye aktivitetspark i Ravnedalen.

Økonomisk vurdering
Midlerne til opsætning af lege- og sportsredskaber samt trampoliner forventes at blive finansieret
indenfor den eksisterende ramme.
Det videre forløb
Såfremt indstillingerne godkendes fra politisk side, vil Forvaltning for Anlæg og Miljø genrejse
udendørsudstyret på de i nærværende sagsfremstilling nævnte lokaliteter.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Afdeling for Sundhed og Fritid.
Andre bemærkninger
Ingen øvrige bemærkninger.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 15. juni 2020:
Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: at Siumut har et ønske om, at der opsættes
flere legepladser i Nuuk for at forebygge hærvæk
Bilag
Ingen.

