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Forslag: Nyt samlingspunkt i Ullerødhave
Forslaget følger på næste side og er fremsat af Stine Skotte Mikkelsen, DR303.

Forslag til behandling ved generalforsamling i Ullerødhave 7. oktober 2021

Nyt samlingspunkt i Ullerødhave
Ullerødhave har nogle særdeles skønne fællesområder, som dagligt glæder beboere i alle
aldre. De tre nuværende legepladser har dog set bedre dage. De fremstår efterhånden
meget slidte og fungerer i dag desværre ikke som naturlige samlingspunkter for
grundejerforeningens beboere. Nogle legeelementer er gennem tiden blevet fjernet og er
ikke blevet erstattet af nye, det høje klatretårn lever ikke længere op til
sikkerhedskravene og bør derfor fjernes, og gyngerne er så lave, at børn ikke synes, de er
sjove at bruge.
Derfor foreslår vi, at den nuværende legeplads ved siden af Drosselvænget 213
genopfriskes med flotte, attraktive legeelementer fra LAPPSETT, som er en skandinavisk
virksomhed, der leverer flotte, vedligeholdelsesfrie legeløsninger med fokus på
bæredygtig skovdrift (PEFC-mærket). Legeløsningerne fra LAPPSETT holder i op til 30 år
(naturlegepladser i robinietræ holder i op til 16 år). Træet er limet sammen i ryggen, så
det er utrolig slidstærkt overfor vind og vejr. Bunden af stolperne er i stål, så jorden ikke
er direkte kontakt med stolperne. Dette minimerer fugtskader.
Vi foreslår, at klatretårnet, som ikke længere lever op til sikkerhedskravene, fjernes og
ligeledes det lille gyngestativ. Den nuværende sandkasse bliver stående sammen med
kolbøttestativet. På legepladsen etableres et stort legetårn med klatrenet, klatrevæg,
tunnel og rutsjebane, som kan fungere som tillløbsstykke og give mange timers
udfordring til børn i mange aldre. Desuden opføres en balance- og klatrebane med
udfordrende balancesnore, armgang, osv., som også kan bruges til træning for voksne
samt en karrusel og en vippe. Udover disse elementer foreslår vi, at der i forlængelse af
legepladsen placeres et solidt bordtennisbord til udendørs brug, som også kan bruges af
de lidt større børn og voksne.
LAPPSETs løsninger passer æstetisk rigtig godt til Ullerødhaves smukke huse og dejlige
grønne områder, og der vil blive specialdesignet seks fugle (drosler og ryper), som
kommer til at udsmykke de nye legeelementer.
Forslaget indeholder også, at der genetableres et gyngestativ på legepladsen ved siden
af Drosselvænget 315, så denne plads fremstår mere fuldendt. Den lille hest fra
legepladsen ved siden af Drosselvænget 213 flyttes til legepladsen ved Drosselvænget
315, så den står sammen med den anden hest, og to børn derfor kan ride sammen.
Vi foreslår, at der ikke gøres noget ved legepladsen ved Rypevænget i denne omgang,
men at vi på sigt evt. kan etablere fitnessredskaber til voksne her, som flere beboere har
ytret ønske om.
Vi mener, det er en fordel, at én af Ullerødhaves legepladser gøres til den attraktive
plads, hvor det vil være naturligt for beboerne at søge hen, så der skabes et
samlingspunkt, hvor grundejerforeningens beboere kan falde i snak og børnene kan
mødes til leg.
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Flere beboere har også ønsket at få en stor, nedgravet trampolin, men da en sådan
trampolin skal sikkerhedsgodkendes én gang om året, og da dette indebærer en årlig
udgift, har vi valgt ikke at medtage trampolin i dette forslag.
At skabe et naturligt samlingspunkt i Ullerødhave vil både skabe glæde for nuværende og
kommende beboere samt gæster i grundejerforeningen og vil gøre Ullerødhave til et
endnu mere attraktivt sted at bo.
Vi foreslår, at dette projekt gennemføres med hjælp fra virksomheden MaxPlay, som er
eksperter i at udvikle attraktive udemiljøer. Såfremt forslaget stemmes igennem,
påtager undertegnede sig gerne at søge diverse fonde for at kunne reducere udgifterne
til projektet, men da vi ikke kan søge fonde, før vi har et godkendt projekt, tager dette
forslag udgangspunkt i, at grundejerforeningen financierer hele projektet ved at lease de
nye elementer fra MaxPlay.
Derfor ser afstemningstemaet således ud:
Grundejerforeningen betaler en udbetaling på 10% (66.970 DKK DKK), derefter en
ydelse på 12.237 DKK hver måned over en periode på 48 måneder og til slut en restværdi
på 10% (66.970 DKK). Således bliver projektets samlede pris 723.698 DKK.
Se venligst vedlagte projektbeskrivelse og tilbud fra MaxPlay for yderligere detaljer.
De bedste hilsener,
Stine Skotte Mikkelsen og Ketil Skotte
Drosselvænget 303
2980 Kokkedal
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DIN SPARRINGSPARTNER PÅ UDEMILJØ //

MaxPlay startede som en iværksætterdrøm i
2016 og er fusioneret sammen med Noles, som
er Danmarks ældste naturlegepladsproducent.
Tilsammen har vi 44 års praktisk erfaring og
ekspertise inden for legepladser og udemiljøer.
Dette giver os en særlig ”know-how” i, at udvikle
udemiljøer i Danmark og resten af Norden.
Vi udvikler og producerer selv en del af vores
produkter og har indgået samarbejder med
nogle af branchens bedste aktører inden for leg
og bevægelse.
MED OS FÅR DU
▪ Hybride samlingspunkter

▪ Løsninger med fokus på brugeren
▪ Bæredygtige løsninger: Bæredygtige
materialer, der kan genbruges eller er
upcycled, samt miljøvenlige løsninger med
fokus på reducering af klimaaftryk

▪ Løsninger som har fokus på legeværdi,
sikkerhed og kvalitet
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LAPPSET LEGEPLADSER //
FOKUS PÅ UDVIKLING, DESIGN OG KVALITET
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LAPPSET LEGEPLADSER //

SKANDINAVISK LEGESTIL OG DESIGN
Maxplay er stolt leverandør af nok markedets bedste
legeredskaber fra den Skandinaviske virksomhed
LAPPSET. Her tilbyder vi løsninger til både legepladsen
og sportspladsen i bedste kvalitet.
Design, innovation og udvikling af børn, unge og
voksne er i fokus når der leveres produkter fra
LAPPSET.
Legeløsningerne har også fokus på bæredygtig skovdrift, kendt som PEFC-mærket, og vedligeholdelsesfrie
løsninger. I dette sortiment tilbyder vi en bred portefølje af unikke produkter med høj legeværdi for alle
aldersgrupper.
Lappset er vedligeholdelsesfrit og holder i op til 30 år.
Træet er limet sammen i ryggen, så det er utrolig
slidstærkt overfor vind og vejr. Bunden af stolperne er i
stål, så jorden ikke er direkte kontakt med stolperne.
Dette minimerer fugtskader. Taifuntorv er slidstærke
og beregnet til institutionsbrug og hårdt slid.
Med LAPPSET’s 50 års erfaring inden for legepladser,
kan det roligt siges, at vi samarbejder med en af de
største aktører på markedet.
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1. LEGEPLADS. VED DROSSELVÆNGET 213 //
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OVERSIGT //
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // FELL OF ERA

FELL OF ERA 175527
Fell of Era er et fantastisk, udfordrende legetårn for
mange børn.
Det har to tårne, som er bundet sammen af en
plankebro med håndtag. Det lille tårn kan man gå op i
via en trappe. Det er fire opgange til det store tårn:
Klatrevæg, klatrenet, tunnel og stort skrå klatrenet til
anden etage. Tårnet har tre etager som er bundet
sammen på en udfordrende og lærerig måde, med net,
vinduer og gennemsigtigt gulv. Tårnet måler næsten 5
meter og er derfor i den mellemstore/store klasse når vi
taler legetårne. Op til 25 børn kan lege på det samtidigt.
Se datablad og mere information her:
https://www.lappset.com/Products/Product/fell-ofara/175527
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // GNOME’S
CLIMBING FOREST

GNOME’S CLIMBING FOREST 175595
Balance og klatrebanen er på sit højeste +3 m. Og
består af 7 klatrestolper med forskellige udfordrende
klatrenet, balancesnore, skrånet, armgang, bro mm.
Det er formet så man kan kan tilgå det fra mange sider,
og opholde mange børn samtidig.
Børn har godt af at udvilke deres fitness og motoriske
sans, hvilket de i den grad får her.
Se datablad og mere information her:
https://www.lappset.com/Products/Product/gnome-sclimbing-forest/175595
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // KARRUSEL OG VIPPE
Karrusellen Fairys er underholdende for flere børn og
udvikler børns balanceevne. Den kræver
sikkerhedszone en cirkel på 4,64 meter.
Vippen Grasshopper er en klassiker og styrker børn
rytmeevne. Dette redskab kræver ikke faldunderlag og
kan monteres på græs.

Vippe:
https://www.lappset.com/Products/Product/floragrasshopper/175571
Karrusel:
https://www.lappset.com/Products/Product/fairy-scarousel/175570
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // Balancestubbe og bro

BOM 175530, CONE 175561, CLOVER 175560
For at give nogle sjove stier og fuldeende legepladsen,
er der indsat stubbe i både Clover og Cone. Derudover
en balancebro til at koble Fell of Era med Gnome’s
Climbing Forest sammen.
Se datablad og mere information her:
https://www.lappset.com/Products/Product/troll-sbalance-beam/175530
https://www.lappset.com/Products/Product/cone/175
561
https://www.lappset.com/Products/Product/clover/17
5560
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2. LEGEPLADS. VED DROSSELVÆNGET 315 //
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // BORDTENNISBORD

BORDTENNISBORD
Placeres ved legeplads bagved Drossevænget 303.
Et meget solidt bordtennisbord til udendørs brug.
Spillepladen er i 7 mm kraftig vejrbestandig kunststof
med en 40 mm varmgalvaniseret stålkant. De 6 ben er i
80 x 80 mm varmgalvaniseret stål, hvor der er forberedt
til forankring i jorden. Bordet er i internationale
standardmål.
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // GYNGESTATIV

GYNGESTATIV TIL 3 GYNGER Q10144
Placeres ved legeplads ved Drossevænget 315.
Alle legepaldser skal have gynger. I dette gyngestativ er
der plads til 1 sanse fugleredegynge, 1 alm. Gynge og en
babygynge. Gyngerne er større end de små gynger
Ullerødhave har nu. Derfor skal man udvide faldssand
området.
Se datablad og mere information her:
https://www.lappset.com/Products/Product/forest-elfs-swing/175575
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3. LEGEPLADS. BAGVED RYPEVÆNGET //
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PRODUKTER ULLERØDHAVE // FITNESS STATIV

FITNESS STATIV FRA LAPPSET 081855
Placeres ved legeplads bagved Rypevænget.
For at imødekommer flere målgrupper, placeres der et
fitness stativ med forskellige kropsøvelser på dette
område. Der er pull-up ringe, the flag, dips, squat væg
mm. Det er et stativ til begyndere og medium træning.
Se datablad og mere information her:
https://www.lappset.com/Products/Product/sisufitness-frame-m/081855
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EKSTRA // 6 FUGLE PLACERES PÅ TÅRN OG GYNGE

FUGLE
Der er et ønske om at sætte fugle på legetårnet og
på overliggeren til gyngestativet. Det synes vi er en
god idé, så vores forslag er vi specialdesigner 6
fugle som vi placerer på legepladsen – uden
beregning.
Til højre kan I se nogle andre projekter hvor vi har
sat ugler, krager, ørn og spætte på toppen af
legetårne.
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ULLERØDHAVE // OPSUMMERING

MED DENNE LEGEPLADS
Får I jeres samlingspunkt i Ullerødshave. Legetårnet
vil være et tillløbsstykke og give mange timers
udfordring til grundejerforeningens forskellige
børn.
Legeredskaberne kan godt omplaceres, dette er et
bud på en opstilling. Sandkassen og jeres
kolbøttestænger beholdes, resten bortskaffes eller
flyttes til de to andre legepladser.
Lappset er de helt rigtige materialer for jer, da der
ingen vedligeholdelse er, hvilket I bliver glade for i
længden. Lappset skadinaviske design passer godt
til jeres forening.
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LEG GØR OS TIL
MENNESKER…

LEG
Legen er et grundelement i et hvert
barns liv. Leg stimulerer og udvikler
børn og giver et grundlæggende
fundament til fremtidig udvikling.
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MOTORIK & AKTIVITET
Legen bliver introduceret fra
barnsben, hvor både grov-og
finmotorikken starter med at tage
form i børns krop og bevægelse. I
mange lege bliver kroppen brugt,
tankerne sættes i gang og pulsen
kommer op.

LÆRING
Fri leg og aktivitet giver børn en
anden type læring end den vi kender
på skolebænken. Leg lærer børn at
tænke kreativt og tænke hurtigt,
fordi leg tit er spontan og reaktivt.
Leg er med til at styrke den kognitive
udvikling og styrker
koncentrationen.

SOCIALE EGENSKABER
Børn lærer at skabe relationer i
forbindelse med legen. De lærer at
sætte sig ind i forskellige roller og
møder betydningen af fællesskab i
legen.
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EN GRØNNERE
OMSTILLING
Hos MaxPlay er vi i gang med en grønnere omstilling og hver dag bliver vi bedre.
Vi samarbejder med leverandører, der har samme værdisæt som os selv hvad
angår udvikling af samlingspunkter, men også hvad angår miljøet. Derfor er det
vigtigt for os, at vi tager ansvar når vi selv producerer legeredskaber, fordi vi
ønsker at skabe en bedre fremtid for os alle.
FN’s VERDENSMÅL
Vi arbejder med 3 delmål, hvor vi gør
og kan gøre en forskel.

FSC & PEFC
Vores egen produktion er FSCcertificeret og LAPPSET er PEFCcertificeret.

KONTOR
Kontormaterialer købes med FSC
mærkning. Vi prøver at undgå
engangsplast og giver medarbejdere
mulighed for hjemmearbejde for at
undgå kørsel, som ikke er
nødvendigt.

GENRBUGSMATERIALE
Mange af vores materialer kan
genbruges eller er lavet af
genbrugsmaterialer: Eksempelvis
vores multibane og vores
gummiunderlag.
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VIDSTE DU AT 15%
AF MAXPLAYS OVERSKUD
GÅR TIL BØRN OG UNGE?
MaxPlays grundværdier bygger på at støtte børn og unges udvikling.
Derfor har vi siden dag ét arbejdet med en vigtig mission om at
bidrage med gode rammer til børn og unge. Vi støtter derfor hvert år
forskellige aktører, som gør en forskel.
Om ungdomsholdet i den lokale sportsklub mangler nye trøjer,
støtte til en træningslejr eller noget helt tredje.
Det handler om at give værdi og support til aktivering af børn og
unge, og her går MaxPlay gerne forrest.
Derfor har vi sat et mål om, at 15% af vores overskud skal gå til børn
og unge.
Vil du komme i betragtning, så skriv til os på info@maxplay.dk
og fortæl os, hvordan vi kan hjælpe.
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MAXPLAY OG
FN’S VERDENSMÅL
FN’s verdensmål er noget alle skal tage stilling til. Hos MaxPlay mener vi,
at alle verdensmålene er lige vigtige. Vi håber, at alle lande, virksomheder
og enkeltpersoner vil følge målene til døren i 2030, så vores nutid og
fremtid er bedre stillet.
MaxPlay leverer udemiljøer med høj legeværdi for vores børn, unge og
voksne. For at dette kan ske de næste mange generationer, skal vi tage os
af den jord, vi bruger og dyrker. Derfor er det essentielt, at vi inkorporerer
FN’s verdensmål i vores virksomhed.
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Hos MaxPlay mener vi, at alle verdensmål er vigtige og vi håber at alle
lande, virksomheder og enkelte personer kan følge målene til døren i
2030, så vores nutid og fremtid er bedre stillet. Vi valgt 3 specifikke mål,
hvor vi gør og kan gøre en forskel.

3. SUNDHED & TRIVSEL
RED FLERE FRA AT DØ AF IKKESMITSOMME
SYGDOMME, OG STYRKE MENTAL SUNDHED
Hos MaxPlay bidrager vi med at levere
samlingspunkter, som motiverer til leg og
bevægelse. Vores løsninger bidrager til en mere aktiv
hverdag og vi mener, at bedre samlingspunkter skal
blomstre op flere steder i Danmark og resten af
Norden. Bedre udemiljøer giver bedre forhold for
børn, unge og voksne hvad angår motion og leder til
mindre stress.
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4. KVALITETSUDDANNELSE
BYG OG OPGRADÉR INKLUDERENDE, SIKRE SKOLER

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi samarbejder med landets skoler og vi er i daglig
dialog med de mange beslutningstagere om,
hvordan vi sammen skaber gode udemiljøer til
skolens elever. Vi tænker læringsmiljøer ind i designs
og vi arbejder med hybride samlingspunkter, som
betyder at vi skaber rum, som inviterer alle uanset
køn og alder, til leg og bevægelse. Vi arbejder på at
skabe løsninger hvor alle er inkluderet.

Vi arbejder med mange forskellige typer materialer.
Derfor er det yderst vigtigt, at vi håndterer vores
processer ansvarligt.
I vores egen produktion bruger vi træ fra forsvarlig
skovdrift (FSC). I mange af vores produkter er
materialet genbrugt eller kan genbruges senere i
livscyklus. Dertil har mange af vores
samarbejdspartnere produktionstiltag, som
solenergi til produktion, transport optimering og
cirkulær håndtering af aflagte legeredskaber.
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VIDSTE DU AT
LEGEPLADSEN KAN LEASES?
JA, DU LÆSTE RIGTIGT
Hos MaxPlay kan du lease din legeplads, så dit
drømmeprojekt kan sættes i gang med det samme.
LEASING HAR MANGE FORDELE:
▪ Dit drømmeprojekt skal ikke deles op
i etaper
▪ Du får et nemt overblik med en
månedlig udgift
▪ Du skal kun have 10% udbetaling klar,
før drømmen kan starte

I regnestykket har du ligeledes 10% i
restværdi, når de 72 måneder er slut, som
betales sidst i perioden.

MEN HVORDAN SER DET SÅ UD?
Vi har sammensat et lille eksempel:
Drømmeprojektet koster 150.000 DKK og
du vil gerne betale over 72 mdr. Din
udbetaling er sat til 10% af drømmen,
men beløbet kan sagtens skrues op, hvis
det ønskes.

Leasing er til for at skabe fleksibilitet i
årsbudgettet og drømmen. Flere af vores
kunder er kommet i mål med deres
projekter langt hurtigere end den
oprindelige tidsplan.
Leasing er for alle, om du er skole,
institution, boligforening, sportsklub
eller noget helt femte.

Det svarer til, at du for 1.900 DKK om
måneden kan lease
drømmelegepladsen.*

*Priser for leasing kan ændres. Tag derfor en snak med din lokale konsulent, hvis du ønsker en opdateret prisversion.
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SÅDAN HJÆLPER VI DIG
MED DIT DRØMMEPROJEKT

DU DELER DIN DRØM MED OS
I første stadie deler du dine
drømme med din lokale
konsulent. Det er eksempelvis
her du deler dine ønsker, dit
budget, din tidshorisont,
materialepræferencer osv. Jo
mere dialog og deling, desto
bedre sparring og løsning kan vi
finde til dig og dit projekt.

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

DIN DRØM BLIVER TEGNET
Din lokale konsulent
samarbejder med MaxPlays
tegnestue og finder den bedste
løsning, som passer til dine
ønsker, budget og behov. Her
tegnes der 3D-tegninger, så I kan
træffe den bedste beslutning, og
vi sammen kan skabe et helt
særligt samlingspunkt.
Husk at vi tilbyder denne service
helt gratis.

DIN DRØM BLIVER BESTILT
OG PRODUCERET
Tegningerne og tilbuddet
opfylder alle dine ønsker, og du
takker ja til, at projektet skal gå i
gang. Herefter aktiveres
bestillingen af din lokale
konsulent hos vores
servicemindede indkøbere, og
hele processen sættes i gang.
Varerne bliver enten leveret til
eller produceret i vores
produktion i Køge og Ikast.

DIN DRØM BLIVER LEVERET
OG MONTERET
Din konsulent starter projektet,
og har sammen med vores
kompetente legepladsmontører
lagt en plan for, hvordan dit
projekt skal bygges. Vores
montører har mange års
ekspertise i at bygge og montere
legepladser. Vi giver kun ansvaret til montører, som vi i
MaxPlay kan stå indenfor.

DIN DRØM BLIVER EN REALITET
OG ER KLAR TIL BRUG
Din legeplads er nu færdigmonteret, og vores konsulent
laver en endelig gennemgang
sammen med dig. Ønskes der en
legepladsinspektion kan dette
arrangeres. Når alt er sikkert, får
I udleveret en legepladsrapport,
samt en vedligeholdelsesplan så
I kan passe på legepladsen i
mange år. Dit nye udemiljø er nu
klar til indvielse og timevis af
aktivitet og leg.
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FÅ EN SERVICEAFTALE
OG VÆR SIKKER PÅ, AT LEGEPLADSENS
SIKKERHEDSNIVEAU OVERHOLDES
Når vi har etableret din legeplads, har du mulighed for at få lavet en
serviceaftale hos MaxPlay. På den måde sikrer du, at du altid har en legeplads
i god stand, og at redskaberne lever op til den gældende standard.

HVAD INDEBÆRER VORES SERVICEAFTALER?
▪ Uforpligtende møde med MaxPlays konsulent for en
kontrolgennemgang af legepladsens servicebehov
▪ Råd til hvordan du kan forlænge legepladsens levetid
▪ Årlig gennemgang med serviceteknikker med henblik på
legepladssikkerhed.
▪ Reparationer af defekte dele som indgår i aftalen.

▪ Din MaxPlay-konsulent laver en årlig opfølgning på din legeplads.

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

SIKKERHED & GARANTI
TRYG, SIKKER, SJOV OG UDFORDRENDE LEG
MaxPlays produktionsafdeling, Noles i Ikast, har produceret legepladser i Danmark siden 1974.
Børnenes sikkerhed på legepladserne er af største vigtighed hos os.
At få en bule i hovedet og en splint i fingeren hører med til livet. Disse uheld kan vi nok aldrig
eliminere på trods af, at samtlige produkter fra MaxPlay er udviklet, produceret og certificeret
jfr. sikkerhedsstandard DS/EN 1176/77.
Efter endt montage udføres en afleveringsforretning, hvor en inspektionsrapport jfr. DS/EN
1176/77 afleveres til bygherre. Med denne inspektionsrapport følger samtlige certifikater på
alle redskaber, samt en vejledning i egen-inspektion, som anbefales jfr. DS/EN 1176/77.
Dokument herfor udleveres ligeledes.

Der ydes optil 30 års garanti på udvalgte MaxPlay produkter.

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

VEDLIGEHOLDELSE
SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU LEGEPLADSEN
EMNE

TILSTAND

VEDLIGEHOLD

SJÆKEL

Tydelige slidmærker
Løs sjækkel

Sjækkel udskiftes med tilsvarende
Sjækkel efterspændes og sikres eventuelt med locktite

TAIFUNTOV

Slitage med udstikkende tråde til følge
Tov åbner sig

Tov udskiftes
Tov udskiftes

METALWIRE

Slitage med udstikkende tråde til følge
Løs wire for svævebane

Metalwire udskiftes
Wire strammes med wirestrammer

WIRELÅS

Løs wirelås

Møtrikker på wirelås efterspændes

PLASTIK-OVERTRÆK

Revnet eller knækket plastik

Plastik del udskiftes

DÆK

Udstikkende metaltråde i dæk
Nedslidt dæk

Dæk udskiftes
Dæk udskiftes

BESLAG

Brud eller revner

Beslag udskiftes

GYNGE-BESLAG

Løse gyngebeslag
Brud eller revner

Gyngebeslag efterspændes
Gyngebeslag udskiftes

PLASTIKDELE

Brud eller revner

Plastikdelen udskiftes

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

MATERIALER
SOM PASSER TIL DIT UDEMILJØ
STÅL KOMPONENTER (LAPPSET)
20 års garanti på materiale- eller fabrikationsfejl

ALUMINIUM (LAPPSET)
15 års garanti på materiale- eller fabrikationsfejl.

TRÆ (LAPPSET)
10 års garanti på materiale- eller fabrikationsfejl.

ANDET (LAPPSET)
3 års garanti på materiale- eller fabrikationsfejl.
▪ Gummi og gummibelagt komponenter
▪ Bevægelige dele
▪ Stål kabler og reb

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

…FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD //
TOBIAS R. JØRGENSEN
PROJEKTKONSULENT
T +45 31 71 39 19
tj@maxplay.dk

CRISTINA CONCIATU
LANDSKABSARKITEKT
CAND.HORT.ARCH
T +45 22 15 94 14
cc@maxplay.dk

SE MERE PÅ
MAXPLAY.DK

FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

Grundejerforeningen Ullerødhave
Rypevænget 256
2980 Kokkedal
Danmark
CVR-nr.DK-35580719

TILBUD
Nr. ........................:
Dato ......................:
Kundenr .................:
Side ......................:

Lappset Flora legeplads m. fugle

7922
21.07.2021
35580719
1 af 2

Deres ref. ...............: Stine Skotte Mikkelsen 42 72 18 39
Vor ref. ..................: Tobias Rose Jørgensen 31 71 39 19

Nr. Tekst

LA-175527 FELL OF ERA. Flora Legetårn m.
rutsjebane
1 DOBBELTGYNGESTATIV. Q10144
inkl. fugleredegynge
LA-000228 Babygynge 210 cm sort
LA-000226 Gyngesæde 210 cm sort
LA-175570 FAIRY'S CAROUSEL. Karrusel
LA-175571 FLORA GRASSHOPPER. Vippe
LA-175595 GNOME'S CLIMBING FOREST. Flora
Klatrenet
LA-175560 CLOVER. Flora Blomst
LA-175561 CONE. Flora Blomst
LA-175530 TROLL'S BALANCE BEAM.
Balancebom
2 Montage af Lappset produkter
2 Udvidelse af faldsand område til
gyngestativ. inkl. bortskaffelse af
Klasse2 Jord, bundopbygning og
udlægning af 30 cm. faldsand
1 Bordtennisbord (udendørs). inkl.
fragt
1 Diverse fugle til at montere på
tårne og gyngestativer (uden

Antal Enhed

Stk. pris

Pris

1 stk.

269.000,00

269.000,00

1 stk.

32.400,00

32.400,00

1
1
1
1
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

3.230,00
1.220,00
9.800,00
9.800,00
61.400,00

3.230,00
1.220,00
9.800,00
9.800,00
61.400,00

4 stk.
5 stk.
1 stk.

4.410,00
4.410,00
1.720,00

17.640,00
22.050,00
1.720,00

1 stk.
45 m2

76.000,00
400,00

76.000,00
18.000,00

1 stk.

13.500,00

13.500,00

6 stk.

0,00

0,00

Fortsættes på næste side

*Produktet er FSC® certificeret. Det er FSC®100%.
Certificeringskode GFA-COC-003142-AP

MaxPlay - Falkevej 5 - 4600 Køge - Danmark - CVR-nr.: DK-38141783
Tlf.: 70209393 - Mail: faktura@maxplay.dk - Web: www.maxplay.dk
Bank: Nykredit Bank - Kontonr.:5470 / 0001582872 - IBAN-nr.: DK6454700001582872 - SWIFT-kode: NYKBDKKK

Grundejerforeningen Ullerødhave
Rypevænget 256
2980 Kokkedal
Danmark
CVR-nr.DK-35580719

TILBUD
Nr. ........................:
Dato ......................:
Kundenr .................:
Side ......................:

Lappset Flora legeplads m. fugle

7922
21.07.2021
35580719
2 af 2

Deres ref. ...............: Stine Skotte Mikkelsen 42 72 18 39
Vor ref. ..................: Tobias Rose Jørgensen 31 71 39 19

Nr. Tekst

Antal Enhed

Stk. pris

Pris

beregning)

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 535.760,00)

Subtotal :

535.760,00

25,00% moms :

133.940,00

Total DKK :

669.700,00

*Produktet er FSC® certificeret. Det er FSC®100%.
Certificeringskode GFA-COC-003142-AP

MaxPlay - Falkevej 5 - 4600 Køge - Danmark - CVR-nr.: DK-38141783
Tlf.: 70209393 - Mail: faktura@maxplay.dk - Web: www.maxplay.dk
Bank: Nykredit Bank - Kontonr.:5470 / 0001582872 - IBAN-nr.: DK6454700001582872 - SWIFT-kode: NYKBDKKK

Maxplays Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser
1.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af
Maxplay ApS med en ordrebekræftelse via mail eller
brev.

Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for Maxplay ApS’
salg af varer, materialer og produkter med eller uden
montering.

Ved ordreafgivelse forbeholder Maxplay ApS sig
retten til at forud fakturere 25 % af ordresummen med
8 dages betalingsbetingelser. De næste 25 % af
ordresummen forud faktureres ved projektopstart
med 8 dages betalingsbetingelser. Det resterende
beløb faktureres når projektet er færdigt med 14
dages betalingsbetingelser.

Hvis tilbuddet ikke omfatter montage gælder
købeloven, hvis ikke andet fremgår af disse
forretningsbetingelser eller i det udarbejdede tilbud.
Såfremt Maxplay ApS tilbud omfatter montage
gælder AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10.
december 1992).

Maxplay ApS er berettiget til løbende at foretage
kreditvurdering af kunder.

Af disse salgs- og leveringsbetingelser, fremgår der
eventuelle tilføjelser/ændringer/forbehold, jf. AB 92, §
1, stk. 3.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på
leveringsdagen gældende priser ex. moms, levering
og montering.

Afsnit i disse forretningsbetingelser specifikt
gældende for ordrer uden montage er angivet med *
og ordrer med montage er angivet med **.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt.
underleverandørforsinkelse.
Anses
en
underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber
omgående blive underrettet med oplysning om
forventet nyt leveringstidspunkt.

3.

Disse forretningsbetingelser udgør en del af Maxplay
ApS’ tilbud, og finder anvendelse i det omfang, de
ikke fraviges ved anden særskilt skriftlig aftale.
2.

Priser, leveringssted og leveringstider

Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at
hæve købet.

Tilbud og ordrebekræftelse
Maxplay ApS er ikke ansvarlig for et eventuelt tab –
hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få
på grund af den forsinkede eller manglende
leverance.

Maxplay ApS’ tilbud er gældende i 14 dage efter deres
datering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Et tilbud
kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt,
eller leveringsbetingelserne ændres fra evt.
underleverandørs side.

*For levering af produkter uden montage sker
levering hos kunden medmindre andet fremgår af
tilbud og/eller ordrebekræftelsen.

**Vedståelsesfristen for Maxplay ApS’ tilbud i henhold
til AB 92 § 3 stk. 5 er 20 dage.

**For levering af produkter med montage tilstræbes
det at leveringen sker på pladsen samme dag som
montørerne ankommer. Levering af produkter inden
montørerne ankommer til pladsen, kan forekomme.
Kunden skal i givet fald anvise et opbevaringssted,
hvor Produkterne kan opbevares indtil montørerne
ankommer til pladsen.

Maxplay ApS forbeholder sig ret til at foretage
ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet.
Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle
aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Maxplay ApS
har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l.
er således uden relevans for bedømmelsen af
leverancen.

**Ved større leverancer skal kunden selv kunne
modtage produkterne med truck, eller andet egnet
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materiel, ellers vil Maxplay ApS fakturere kunden for
en ekstra om-aflæsning mm.

til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en
rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og
til at opkræve betaling for alle fakturerede og
leverede
varer
uanset
tidligere
aftalte
kreditbetingelser.

*Ved levering forudsættes det, at der er
adgangsmulighed for en stor lastbil ved
leveringsstedet. Ekstra omkostninger forbundet med
leveringen som følge af vanskelige adgangsforhold
eller ekstra håndtering faktureres kunden.
4.

*Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag
vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til
inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne
påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er
fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er eksklusive
omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring,
emballage, installation, moms og eventuelle
statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i
valutakurser,
afgifter,
forsikring,
fragt
og
indkøbsomkostninger medfører, at Maxplay ApS kan
justere priserne.
5.

6.

Ejendomsforbehold

*Maxplay ApS beholder ejendomsretten til det solgte,
indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter
og
omkostninger
samt
eventuelle
udgifter
vedrørende det solgte, som må være afholdt af
Maxplay ApS på Købers vegne.

Betaling
*Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal
produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt.
Køber forpligter sig til ikke, uden Maxplay ApS’
samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på
anden måde disponere over det solgte, indtil
ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller
ikke foretage ændringer på det leverede.

*Maxplay ApS’ betalingsbetingelser er 14 dage fra
fakturadato, medmindre andet er aftalt.
**Betaling sker i henhold til AB92, § 22. Maxplay ApS
kan opkræve betaling for hjemkøbte varer og tager
forbehold for at kræve betaling for produkter
hjemkøbt af Maxplay ApS også selvom dette sker
tidligere end 20 dage før deres anvendelse på
byggepladsen, jf. AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3.

**Maxplay ApS tager forbehold for AB92 § 10 stk. 3.
Maxplay ApS bevarer ejendomsretten over materialer
selv om de er leveret på pladsen, hvis ikke
materialerne er betalt af bygherre inden levering.

**Hvis ikke aconto regninger betales rettidigt, er
Maxplay ApS berettiget til at standse arbejdet jf. AB92
§ 23. Hvis ikke betalingen falder umiddelbart efter, er
Maxplay ApS berettiget til at ophæve kontrakten.

7.

Mangler

Maxplay ApS påtager sig i en periode af 24 på
hinanden følgende måneder, efter at levering har
fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage
omlevering eller reparation efter eget valg, når der
foreligger mangler ved leverancen, som skyldes
konstruktion, materiale eller fremstilling.

**Sker betaling af både aconto og slutregning ikke
rettidigt, beregnes morarenter i henhold til AB92 § 22
stk. 11 og rentelovens rentesatser.
**Ved salg til private institutioner og skoler samt
indgåelse af kontrakt med ikke offentlige kunder vil
der på ordrer over kr. 5.000 blive krævet
kreditgodkendelse. Hvis der ikke kan opnås
tilfredsstillende kreditgodkendelse har Maxplay ApS
ret til at kræve bankgaranti eller forudbetaling.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor
mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet
monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse
med Maxplay ApS’ forskrifter, fejlagtig eller
uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske
indgreb, foretaget uden Maxplay ApS’ skriftlige

*Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen
ikke Maxplay ApS’ forhold, er Maxplay ApS berettiget
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samtykke,
eller
påvirkninger.

ekstraordinære

klimatiske

8.

Ansvarsbegrænsninger

Maxplay ApS er ikke ansvarlig for mangler, som
skyldes fejl eller forsømmelser hos Maxplay ApS’
leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers
forhold. I det omfang Maxplay ApS har et berettiget
krav mod en leverandør, transporterer Maxplay ApS
dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette
sit krav direkte mod leverandøren.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Omkostninger ved montering og afmontering er ikke
omfattet af afhjælpningsretten.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle
mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden
ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.
Efter at Maxplay ApS har modtaget reklamation om
en mangel, som anses for omfattet af denne
bestemmelse, vil Maxplay ApS uden forsinkelse
afhjælpe manglen.

Maxplay ApS kan ikke afkræves en samlet erstatning
og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens
skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers
samlede betaling for genstanden.

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er
Maxplay ApS’ afhjælpningsforpligtelse efter denne
bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller
repareret del.

Maxplay ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab,
følgeskader, driftstab og omkostninger til disses
retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette
skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang
Maxplay ApS måtte blive pålagt ansvar over for
tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Maxplay
ApS skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker
ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig
at lade sig sagsøge ved samme domstol, som
behandler erstatningskrav imod Maxplay ApS i
anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved
en af Maxplay ApS’ leverancer.

Såfremt Maxplay ApS får mangelfulde leverancer eller
dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller
reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt,
bære omkostningerne og risikoen ved transporten.
Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i
form af omlevering eller som reparerede dele, foregår
transporten, for Købers regning og risiko.

Maxplay ApS har produktansvar over for leverancens
skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i
henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige
lovgivning herom. Herudover påtager Maxplay ApS
sig intet produktansvar.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til
foranstående, skal stilles til Maxplay ApS’ disposition.
Maxplay ApS yder afhjælpningsret for dele af
leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme
vilkår og under samme forudsætninger som for den
oprindelige
leverance.
Maxplay
ApS’
afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen
del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til
Køber.

9.

Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en
undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der
konstateres mangler, ellers mister køber sine
rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation
dog ske inden to år. For byggematerialer, som efter
deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i
bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en toårig
forældelse, men forældelseslovens almindelige regler,
dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt.

**For produkter som Maxplay ApS sælger med
montage hæfter Maxplay ApS for mangler ved den
samlede leverance efter bestemmelserne i AB 92, og
parternes forpligtelser og beføjelser reguleres af AB
92.

3

Maxplays Forretningsbetingelser

10. Ansvarsfrihed – force majeure

montering af legeredskaberne, faktureres særskilt for
omkostninger til flytning og reetablering af disse
faldunderlag.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed,
når de indtræffer efter aftalens indgåelse og
forhindrer dens opfyldelse:

Såfremt brug af kran og udlægning af køreplader er
nødvendigt, vil dette blive faktureret som
ekstraarbejde, medmindre andet fremgår udtrykkeligt
af Maxplay ApS ordrebekræftelse. Nødvendighed og
omfang af afspærring af montageområdet vurderes
og etableres af kunden for kundens regning. Maxplay
ApS fraskriver sig ansvaret og hæfter ikke for hærværk
der udøves på og tyveri af produkterne på
monteringsstedet i perioden forud for aflevering af
den samlede leverance til kunden. Ventetid på
pladsen som påføres Maxplay ApS af kunden
faktureres særskilt.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden
omstændighed som parterne ikke har været herrer
over,
såsom
brand,
krig,
uforudsete
militærindkaldelser
af
tilsvarende
omfang,
sabotagehandlinger,
beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler,
almindelig
vareknaphed,
restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler
ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse
med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i
dette punkt nævnte omstændigheder.

Kabel og forsyningslinjer:

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de
nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold
skriftligt
underrette
den
anden
part
om
begivenhedens opståen og ophør.

Afsætning og anvisning af hegnslinjer, kabler og
forsyningslinjer så som vand, el, gas, telefon, fiber,
kloak - m.m. er udenfor Maxplay ApS’ entreprise. Det
være sig interne, eksterne såvel som offentlige
kabler/forsyningslinjer. Det påhviler således kunden
inden påbegyndelse af jordarbejdet at opfylde
følgende:
- Indhente gravetilladelse og gyldigt/aktuelt
kortmateriale samt verificere ledningers beliggenhed
og videregive disse informationer til Maxplay ApS.
- Kunden indhenter oplysninger i LER-registret og
kunden betaler herfor. Såfremt ovennævnte forhold
ikke foreligger, er Maxplay ApS berettiget til at
udskyde arbejdet.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig
meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens
opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på
grund af nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.
11. Montage
I montageprisen tages der forbehold for ikkegravevenlig jord, der blandt andet omfatter store sten,
trærødder,
skjulte
fundamenter,
byggeaffald,
ledninger, rør og lignende. Såfremt der skal
gennembrydes asfalt vil dette arbejde samt
bortskaffelse
blive
faktureret
kunden
som
ekstraarbejde. Medmindre andet aftales med kunden
er det forudsat, at opgravet jord kan deponeres på
den matrikel hvor jorden opgraves. Såfremt kunden
ønsker at Maxplay ApS skal bortskaffe jorden vil dette
arbejde blive faktureret som ekstraarbejde under
hensyntagen til gældende lovgivning.

Maxplay ApS kan tillige kræve sikkerhed stillet fra
kunden i form af anfordringsgaranti. I de tilfælde hvor
Maxplay ApS beskadiger kabler/forsyningslinjer er
kunden forpligtet til at holde Maxplay ApS skadesløs,
inkl. men ikke begrænset til krav fra tredjemand.
Undtaget herfra er forhold, som karakteriseres som
forsætlige eller grove uagtsomme fra Maxplay ApS’
side eller Maxplay ApS er blevet præsenteret for en
aktuel teknisk tegning med påvisning af
kabel/forsyningslinjen.

Medmindre andet er aftalt med kunden, skal
opstillingsarealet være ryddet for eventuelle
eksisterende produkter inden Maxplay ApS’ montører
ankommer til pladsen. Ved montage i nyetablerede
områder hvor faldunderlag er udlagt/etableret før
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12. Afgørelse af tvister
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte
opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges
løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet,
Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller
uoverensstemmelse efter en eller flere parters
opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af
parterne berettiget til at indgive begæring til
Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.
Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende "Regler for behandling af
sager ved Mediationsinstituttet". Såfremt mediation
ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten
søges afgjort ved retssag eller voldgift i
overensstemmelse med parternes aftale, se
www.mediationsinstituttet.com. Såfremt parterne ikke
opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg
af mediator, er enhver af parterne berettigede til at
indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i
København.
Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan
afgøres
ved
mediation,
herunder
uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres
ved Sø- og Handelsretten i København.
**Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i
forbindelse med Maxplay ApS’ salg af produkter med
montage skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge
og anlægsvirksomhed, ved syn og skøn eller ved
sagkyndig beslutning i henhold til AB 92.
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