
SOM RINGE I VANDET

Udbygning af aktivitets- og fritidsområde omkring 

Vonge-Kollemorten Hallen

&

Øster Nykirke Skole



PROJEKTETS FORMÅL:

 Projektets formål er, at skabe endnu mere sammenhæng 
mellem Vonge-Kollemorten hallen, idrætsforeningens arealer 
og Øster Nykirke Skoles fritidsområde. 

 De 2 områder grænser op til hinanden, men alle parter har et 
ønske om, at skabe endnu mere sammenhæng mellem de 2 
områder. 

 Det skal være et område som inviterer endnu mere til at børn, 
unge, familier og andre interesserede kommer og benytter 
området.

 Der skal være udfordringer til alle, skabe sammenhold og 
samhørighed.  

 Helt konkret er formålet, at få etableret et lang hus/grillhytte 
med sidepladser, 3 ekstra gyngestativer i området, legetårn, 
karrusel samt et fitness areal/stativ.

 Siden hen er der ønske om at etablere endnu flere aktiviteter 
langs stadion (i skoven), samt på ”den gamle byggelegeplads”, 
så udbuddet af aktiviteter udvides markant, til glæde for såvel 
unge som ældre.



STYRKER:

 Området ligger meget centralt placeret i forhold til skole, 

hal og sportsplads. 

 Området bliver i forvejen benyttet mange timer i løbet af 

døgnet. 

 Idrætsforeningen har mange medlemmer som skaber 

aktiviteter i området.

 Skolen bruger hele området til aktiviteter i skoletiden, 

frikvarterer, idræt, understøttende undervisning, SFO tid 

m.m.

 Derudover er de børn, unge eller voksne som bare udnytter 

området som det er i dag. 

 Stor tradition for, at der møder mange frivillige op når der 

indkaldes til arbejdsdag på vores fritidsområder.

 Godt og konstruktivt samarbejde med Vejle kommune.



HVAD HAR VI I DAG:

 Der blev for 10 år siden lavet et fælle projekt omkring etablering 
af en fælles multibane og beachvolley bane. 

 Det var et projekt som virkelig skabte glæde og aktiviteter. 
Multibanen bliver brugt rigtig mange af døgnets timer, her er der 
næsten altid aktivitet. 

 Det seneste halve år har nogle gæve mennesker fra vores 
idrætsforenings fodboldafdeling i samarbejde med Vejle kommune 
udbygget stadionlyset. Udbygningen betyder, at der nu er 
etableret lys på hele stadion området ved hallen, så der nu også 
er lys på multibanen, hvilket giver en langt højere 
udnyttelsesgrad. 

 I 2002 blev skolen udvidet med en stor ny fløj, hvilket medførte, 
at udearealet omkring skolen blev nyetableret, med en ny 
legeplads som forældrene siden har vedligeholdt, renoveret og 
ombygget på frivilligt basis.

 Modsat indgangen til hallen, et stykke nede på stadionområdet, 
har club 99 (ældreklubben) et klubhus og udearealer med 
petanque og andre aktiviteter. 
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FITNESS AREAL:

Der skal etableres et fitness areal i mellem mulitbanen og beachvolley 

banen. 

Der er valgt et fitness styrketræningsanlæg fra Tress, som har rigtig 

mange funktioner. Den kan godkendes som legeredskab og derved bruges i 

skoletiden, frikvarter, idræt og motorisk træning. Den kan bruges af 

idrætsforeningens mange afdelinger hvor træningen kan flyttes i andre 

rammer. 

Desuden er det frit tilgængeligt for områdets brugere, der kommer forbi og 

har lyst til lidt træning i et spændende system. 

Anlægget er opbygget sådan, at der er en plade med QR koder som man 

kan scanne og se øvelserne. 

Anlægget koster leveret, monteret, 

inkl. moms 101333,- kr.  



LANGHUS MED GRILL OMRÅDE OG BORDE/BÆNKE:

Langhuset skal etableres som bindeled mellem nuværende legeplads og 
sportspladsen. 

Der skal fældes og udtyndes et hegn som i dag danner et skel mellem de to 
områder, så arealet bliver et fælles aktivitetsareal.

Langhuset får, med sine 75 m2 rigtig mange anvendelsesmuligheder, i 
forbindelse med arrangementer på sportspladsen kan det bruges som 
opholdssted, fest- og hygge sted, ligesom det kan bruges til foredrag mv.

I skoledelen kan huset bruges som undervisnings- og aktivitetsrum, 
desuden som samlingssted m.m. 

Langhuset kan også bruges af lokale, som kan rykke f.eks. en 
børnefødselsdag om til alle de øvrige faciliteter, der er i området. 

Samlet pris for hus med 4 bordebænke sæt (plads til 40 personer) leveret 
og monteret 136875,- kr. 

Tilbuddet er fra Rørbæk Tømrer &

Snedkerforretning.

Der kan desuden etableres lydanlæg i huset,

så der kan tilsluttes diverse medier med 

musik osv. (merpris ca. 5000,-)



GYNGESTATIV OG LEGE TÅRN:

I området omkring langhuset og nuværende shelter-område skal 

der rejses 3. stk. gyngestativer. De 2 af stativerne bliver med 2 

gynger. Den sidste skal monteres med en sansegynge.

Legetårnet skal etableres hvor der i dag er en mindre skole-sø, 

som ikke fungerer optimalt (store træer og mange blade). Søen 

bliver drænet væk af Vejle Kommune i løbet af sommeren. 

Herefter skal området renses op, hvorefter der bliver rejst et 

legetårn. Legetårnet bliver forsynet med rucherør og ikke som på 

billedet med en åben ruche bane.

Gyngestativer og legetårn inkl. levering, montering og moms 

74937,- kr. 

Tilbuddet er fra Rørbæk Tømrer & Snedkerforretning.

Efterfølgende påregnes det at etablere flere forskellige ”natur-

aktiviteter” i skoven langs stadion, samt på den tidligere 

byggelegeplads som står ubenyttet hen.



KARRUSEL:

Vores børn og unge har et stort ønske om, at få en karrusel på 

legepladsen. 

Dette ønske er der rigtig mange gode grunde til, at prøve og opfylde. 

Karruseller er rigtig gode til, at stimulerer rigtig mange gode 

motoriske sanser. 

Den valgte model er fra Nikostine Variant 2. 

Karrusel inkl. levering, montering og moms 23600,- kr. 



TOVHOLDER PÅ PROJEKTDELEN:

Legepladsudvalgsmedlem 

Torben Spejlborg

Vongeskovvej 9

7173 Vonge.

Mail: Torsp@vejle.dk

Tlf. 24916789.

mailto:Torsp@vejle.dk

