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Trafik Legepladsens historie
Trafik Legepladsen etableredes tilbage i 1940. Dengang mødtes hjemmegående mødre og deres
børn her. I 1970 placeredes skurvogne på pladsen, og to personer blev ansat til at holde opsyn
med stedet. Senere i 1998 byggede man et rummeligt hus på pladsen og fik i den anledning
mange nye legeredskaber og en ny sandkasse. En del af pladsen blev asfalteret, og man svejsede
en vejbane herpå. ”Trafikken” på Trafik legepladsen styres af et trafiklys. Senest er legepladsen i
2009 blevet tilført et nyt legeredskab som erstatning for den store klatreborg, der grundet
slitage blev nedtaget i samme år.

Hvad kan Trafik legepladsen tilbyde?
Formålet med Trafik legepladsen er, at være et sted hvor børn, unge og ældre kan mødes, lege,
lære og hygge sig sammen.
På Trafik Legepladsen, er der året rundt, i den udstrækning vejret tillader det, cykler, mooncars,
væltepeter og div. køretøjer, stillet til rådighed for alle brugerne af Trafik Legepladsen. Der er
ligeledes mulighed for at benytte vores skønne hus, til indendørs aktiviteter, så som: brætspil,
bobspil, tegne, bordtennis, bordfodbold etc.!

Derudover er det muligt for børnene at benytte pladsens cykelværksted til reparation og
istandsættelse af egen eller andres cykler sammen med en voksen.

Det er for brugere fra kommunen ligeledes muligt at afholde børnefødselsdage på Trafik
legepladsen i åbningstiden. Det kræver dog, at der træffes aftale med personalet på pladsen i
god tid.

Trafik Legepladsen afvikler cyklistprøver for 3. og 4. klasser, tilknyttet kommunens skoler.
Cykel prøven er udarbejdet af Rådet For Større Færdselssikkerhed. Hovedformålet med prøven
er at de børn som kommer til prøven, får større forståelse for sikkerheden på deres cykel, samt
at cyklen mekanisk og sikkerhedsmæssigt er i orden. Der bliver afslutningsvis givet diplom, som
bevis for bestået cykelprøve.

Trafik Legepladsen afvikler diverse aktiviteter for kommunens institutioner og private brugere.

Praktiske informationer
Trafik Legepladsens åbningstider:

Mandag – Torsdag

10.00-17.00 ( Der ryddes op ½ time før lukketid )

Fredag

10.00-16.00 ( Der ryddes op ½ time før lukketid )

NB: Al ophold på Trafik Legepladsen foregår på eget ansvar. Der vil dog i åbningstiden altid være

en voksen til stede, som man kan kontakte, hvis der skulle ske uheld eller, hvis man måtte have
brug for hjælp til andre ting.

Da der ofte er mange børn på Trafik Legepladsen, er det nødvendigt at følge de regler, som er
opslået i vinduet ved indgangen til huset. De voksne bedes fortælle børnene om Trafik
Legepladsens regler især, hvis det er første gang, man besøger pladsen.

Vi henstiller ligeledes til, at alle brugere rydder op efter sig samt retter sig efter det
ordensreglement, der i øvrigt gælder for brugen af pladsen.

Håber at se jer til hyggeligt samvær og leg på pladsen ☺

Frederiksdalsvej 23
2830 Virum
45 85 71 69
29 21 61 83
E-mail: legepladsen@ltk.dk
Facebookgruppe: den grønne legeplads
Lyngby-Taarbæk Kommune

