
 

  
Referat Skilt på Chr. Havns Vold Legeplads 

Camilla (Bemandede Legepladser (BL)) fortæller om de anbefalinger 

for opsætning af skilt og skiltetype som BL har fået af forvaltningens 

Kommunikationsafdeling og byrumsforvalteren. 

Det anbefales, at der sættes et skilt på bygningen. Skiltets størrelse er 

begrænset af bygningens størrelse og mulighederne herpå. Materiale 

kan være kobber, messing eller den plastictype, som der i forvejen bru-

ges på bygningen. 

BL ønsker Lokaludvalgets (LU) input til; 

1. dato og indhold på indvielsesdagen 

2. økonomi 

3. størrelse på skilt 

4. materiale til skiltet 

5. afdækning af kunstnerens interesse 

6. indhold/design på skiltet 

a. skrift/tekst/historie 

b. kunst 

c. tegninger 

7. tidsplan 

 

Ad. 1 

Vi holder os til den valgte dato og indhold, som ses af mødereferat pr. 

mail den 1. juli 2021 med Mette Rathsach som afsender. Den valgte dato 

er 21. juni 2022. 

Ad. 2 

LU forventer, at man efter kommunalvalget igen kan skaffe 10.000 kr. og 

derudover må man søge yderligere midler. Camilla har efter mødet væ-

ret i dialog med Lau Heidemann Petersen, som fortæller, at vi kan mat-

che LU’s økonomi op til 20.000 kr. 
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Ad. 3 

Vi måler væggen op på siden af huset, som er synlig, når man træder 

ind på legepladsen (og ude fra volden). Det valgte mål på skiltet bliver: 

bredde: max 135 cm, højde: max 120 cm – den øverste kant i max 180 

cm fra jorden, den nederste kant minimum 60 cm fra jorden. 

Vi ønsker at skiltet skal være til for både børn og voksne. Vi vurderer, 

højde ud fra højde på børn som kan læse, samt erfaringer med højde fra 

gulv på museer og lignende. 

Det skal undersøges om der skal være logo på skiltet. 

Ad. 4 

Vi diskuterer de forskellige muligheder for materialevalg, herunder kob-

ber, messing og plastic. LU undersøger videre muligheder.  

Der er stemning for plastic, da det er holdbart og billigt, ligesom det kan 

få et grafisk tryk med flere farver. Det vurderes også mindre sandsynligt 

at blive stjålet, da det ikke har nogen gensalgsværdi, ligesom kobber og 

messing. 

Ad. 5 

LU tager kontakt til kunstneren, når materialevalg og økonomi er klar-

lagt. 

Ad. 6 

Når vi har materialevalg, får vi input fra kunstneren og kan tage stilling 

til, hvad det konkrete indhold på skiltet skal være. Vi er dog enige om en 

kort og præcis tekst. Den lange historie kan læses i lokalavisen. 

Ad. 7 

Vi har løbende dialog om materialer og tekst. Næste møde er den 8. de-

cember klokken 10.00 på legepladsen. 

Forud for dette møde har vi brainstormet tekst, afdækket materiale og 

økonomi. 


