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LIDT OM MIG OG DRØMMEN OM EN LEGEPLADS 

Mit navn er Maja Bonde Holtze, jeg er 31 år, selvstændig producent og formidler af scenekunst, mor til to 

drenge under 3 år og tilflytter i Tingbjerg - som én af de første syv familier i de nye Tingbjerghuse. 

 

Vi ELSKER at bo i Tingbjerg. Nabofællesskabet mellem os i rækkehusene, landsbyfornemmelsen, den 

børnevenlige trafik og de små grønne udearealer, der findes overalt, udgør lommer af overskud for en travl 

børnefamilie som vores. 

 

Men der mangler stadig noget, for at Tingbjerg kan toppe listen som den fedeste bydel i København. Vi 

mangler et centralt, udendørs samlingspunkt, hvor børnefamilier udfolde sig fysisk og socialt, som kan danne 

ramme om mødet med sin nabo, kulturoplevelser og udfoldelse af leg og fantasi.  

 

Derfor ønsker jeg at anlægge en state-of-the-art legeplads, der skal få børn og voksne i Tingbjerg til at mødes, 

og som skal sætte Tingbjerg på Danmarkskortet.  

 

 

KONCEPT 

Hvis man spørger børnefamilier i København, hvor de fede legepladser er, vil de i flæng nævne: 

Flyverlegepladsen, Tårnlegepladsen, Insektlegepladsen... Dét de har til fælles er et koncept, der kendetegner 

dem. De er let-afkodelige og nemme at videreformidle. Og så er de særligt fantasifuldt indrettet.  

 

Jeg drømmer som sagt om en Strid-legeplads, der tager udgangspunkt i børnebogsforfatteren Jakob Martin 

Strids univers. Jeg ser for mig; en kæmpe pære man kan kravle rundt i, Mimbo Jimbos fyrtårn, man kan rutsje 

ned ad, mysteriesvampe, man kan hoppe rundt imellem og lege jorden er giftig, Frede's butik man kan sælge 

sandkager fra og en kæmpestor iskrystal, man kan dreje klatre rundt på. Mimbo Jimbos selvbygger- og 

opfinder-ånd trækker i øvrigt tråde til Steen Eiler Rasmussens visioner for byggelegepladsen, han anlagde i 

sin tid.  

 

SAMARBEJDSPARTNERE 

Jeg har været i dialog med en masse partnere, som alle har udtrykt deres begejstring og opbakning til 

projektet. Særligt nævneværdigt er Tingbjerg Biblioteket og Kulturhus v. Mikkel Hellden-Hegelund og 

Tingbjerg Skole v. Marco Anders Dangaard, der gerne vil lægge matrikel og drift til legepladsen.   

 

En legeplads med udgangspunkt i et bogunivers vil fungere som et forlænget rum af biblioteket. Forestil jer 

man først sidder og læser om Lille Frø, for derefter at kravle rundt i og opleve rumraketten indefra! Det vil 

give en uvurderlig læseoplevelse. Café Mors Varme Hænder vil få en stor tilstrømning og kan lave 

udeservering, når vejret tillader det. Tingbjerg Skole vil også meget gerne koble legepladsen sammen med 

undervisningsforløb. 

 

Coronatiden har i øvrigt også lært os hvor værdifuldt det er at have nogle gode uderum, hvor vi kan mødes 

uden fare for sammenstimling og smitte. Når biblioteket ikke kan lave arrangementer inde, kan I passende 

rykke dem ud! Måske man på legepladsen også tænke et sceneområde ind, hvor der kan spilles børneteater og 

laves oplæsning under åben himmel. 

 

Derudover har jeg talt med Monstrum, som er Danmarks førende legeplads-byggefirma, der producerer 

legepladser til hele verden. På vores møde fortalte de om den sociale betydning deres legepladser har haft for 



byudvikling verden over. Fx har de anlagt en trane-legeplads i en mørk og øde park i Tulsa, Oklahoma, som 

efterfølgende er blevet taget så godt imod af byens indbyggere, at det nu er en del af byens brand. Tranerne 

pryder nu merchandise i turistbutikker og legepladsen er evigt fyldt med legende børnefamilier, der har taget 

den til sig som en del af deres identitet. Deres legepladser topper i øvrigt altid listerne på sites, der anbefaler 

børneaktiviteter. 

 

Sidst men ikke mindst skal NREP selvfølgelig involveres. Den nye projektleder Anne Rask Vendelbjerg, der 
skal arbejde med fællesskaber, aktiviteter og mødesteder, er begejstret for projektet. Næste skridt bliver at tale 

økonomi med NREP og spørge om de kan bidrage til denne. Jeg anslår den koster omtrent 4 mio. kr.  

 

 

HVAD KAN DET BETYDE FOR TINGBJERG? 

Den primære betydning af at have en fantastisk legeplads i Tingbjerg er, at det bliver et samlingspunkt for 

indbyggerne, hvor vi kan møde hinanden. Det er så vigtigt at vores gode naboskab strækker sig udover 

rækkehusene, og omfavner alle der bor i bydelen, hvis Tingbjerg skal rykke på sig og byfornyelsen skal blive 

en succes. 

 

Den sekundære betydning er, at legepladsen bliver et besøgsmål for børnefamilier fra hele Storkøbenhavn og 

Sjælland. Vi giver dem en ekstra grund til at tage turen herud.  

 

Vi skal nemlig have lokket liv til vores bydel, så Tingbjerg bliver lige så levende som resten af København! 

Det håber jeg, Strid-legepladsen kan være med til gøre. 

 

VIL I BAKKE MIG OP? 

For at komme videde med projektet, har jeg brug for jeres opbakning som lokaludvalg. Så bliver det nemmere 

for mig at arbejde videre for at rejse midler og tilladelser. 

 

Jeg vil meget gerne involvere og inddrage jer i det videre arbejde, holde møder med jer og invitere jer med til 

møder med relevante aktører. Men som minimum har jeg brug for en tilkendegivelse fra jer, om I kan bakke 

op om projektet? 

 

Med venlige hilsner 

Maja Bonde Holtze 


