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Introduktion

Ønsker & Ideer

E/F Teglholms Have ønsker en bedre udnyttelse af deres 
udemiljø/have, og at den kan komme til at appellere endnu 
mere til leg, end den gør i dag. Derved kan haven i frem-
tiden danne rammen om både leg og ophold på en spæn-
dende måde, og således blive endnu mere inspirerende og 
attraktiv at anvende.

E/F Teglholms Have har derfor bedt TT+ LANDSKABSAR-
KITEKTER ApS om hjælp til at udarbejde en helhedsplan for 
deres udemiljø, der kan illustrere, hvordan der kan formgi-
ves et anderledes areal med plads til både leg og ophold.

E/F Teglholms Haves ønsker og ideer til, hvad deres udemil-
jø/have gerne må indeholde:

- Legeelementer eks.:
 - Rutchebane
 - Klatrenet på bakken
 - Kravlerør
 - Trampolin
 - Balanceelementer (stubbe, sten og bomme)
 - Trædyr
 - Hængekøje

- Legeelementerne skal integreres i havens udtryk samt 
udføres i naturlige materialer og i/med naturlige farver

- Vigtigt at muligheden for at løbe, rulle, kælke osv. på bak-
kerne og mellem bakkerne bevares

- Området skal appelere til en så bred aldersgruppe som 
muligt

- Inddragelse af eksisterende beplantningsområder

- Elementer med lav faldhøjde og med lav vedligeholdelse

- Mere beplantning

- Opbevaringskasse

Legeområdet skal placeres spredt i haven og med afsæt i 
illustrationen, der viser, hvor der ikke ønskes legeelementer.

Illustration på baggrund af Københavnerkortet (kbhkort.
kk.dk) som viser, hvor der ikke ønskes legeelementer. 
Illustrationen er udarbejdet af E/F Teglholms Have

Billeder af det eksisterende udemiljø

Områder hvor der ikke ønskes legeelementer

Området hvor der helst ikke skal placeres legeelementer

Ligger uden for matriklen, men viser hvor langt der kan kælkes

På baggrund af E/F Teglholms Haves ønsker og ideer samt 
dialog har TT+ udarbejdet en helhedsplan for udemiljøet/
haven.

I formgivningen af området har det overordnede mål været 
at skabe områder, der giver plads til både leg og ophold og 
således, at elementerne på en naturlig måde bliver flettet ind i 
det eksisterende areal. 

Arealet er inddelt i områderne ”Stien”, ”Højen”, ”Sletten”, 
”Skoven” og ”Bakken”, og de er alle opbygget med elementer, 
med et naturligt udtryk, og i flere af områderne er der tilført 
helt nye planteområder for at skabe flere rum samt give
haven et endnu grønnere udtryk.

Dispositionsforslaget 
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 ”Stien”
Er en kombination af et lege- og opholdsområde 
bestående af:
 - Legehus med to heste
 - Siddestubbe i forskellige størrelser
 - Mikadopinde
 - Beplantning

”Højen”
Er Teglholms Haves primære opholdsområde 
bestående af:
 - Opbevaringskasse ved eksisterende
 terrasseområde
 - Stier bestående af stubbe og sten
 igennem eksisterende beplantning
 - Hængekøje med kik mod vandet
 - Store siddestubbe på toppen af bakken
 - Beplantning 

”Sletten”
Er et rigtigt gynge- og snurreområde bestående af:
 - Kolbøttestænger
 - Bæverhalegynger

”Skoven”
Er det eventyrlige lege- og opholdsområde
bestående af:
 - Sti med sten og balancebom
 - Sti med stubbe og kravletunnel
 - Bord/ bænke sæt
 - Beplantning

”Bakken”
Er området der kan give sug i maven bestående af:
 - Kravlenet
 - Rutchebane
 - Stubbe og sten
 - Beplantning   

Områderne

Illustration af dispositionsforslaget med de forskellige områder

Illustrationsbilleder af de valgte elementer

Opholds og hænge-ud miljøer i form af store stubbe, mikadopinde og hængekøje. Foto: Udlånt af Fantasi-leg ApS

”STIEN”

”HØJEN”

”SLETTEN”

”SKOVEN”
”BAKKEN”
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Illustrationsbilleder af de valgte elementer

Kolbøttestænger og bæverhalegynger. Foto: Udlånt af Fantasi-leg ApS

Balance- og legeelementer i form af stubbe, sten, tunnel, balancebomme, net og terrænrutchebane . Foto: Udlånt af Fantasi-leg ApS

Balance- og legeelementer i form af stubbe, sten, legeheste og legehuse samt opbevaringskasse. Foto: Udlånt af Fantasi-leg ApS
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