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Danmarks største legepladsprojekt
Grundejerforeningen Godthåbsparken i Albertslund har fokus på bevægelse, samvær og
trivsel for beboerne. Deres nye tiltag er etablering af hele 20 legepladser. Lørdag den 20.
august bliver det hele indviet med borgmesteren i spidsen.
Godthåbsparken er ikke nogen almindelig grundejerforening. Her arbejder man bevidst med at
tilbyde medlemmerne bedst mulig trivsel og livskvalitet. Og det er en vision, som Albertslunds
borgmester, Steen Christiansen, kan tilslutte sig: "Aktiv forebyggelse gennem leg og bevægelse
ligger flot i forlængelse af kommunens egne ambitioner, og derfor er det imponerende, at
Godthåbsparken går foran," slår borgmesteren fast.
Grundejerforeningen har investeret i hele 20 nye legepladser samt redskaber til udendørs
fitness. Formand Nils Jensen forklarer: ”Vi ser det som bestyrelsens opgave at bidrage til en
levende beboerkultur og skabe gode mødesteder. Det er med til at styrke de sociale relationer,
øge værdien af boligerne og gøre det til et attraktivt sted at bo. Og vi har valgt at gøre det ved at
inspirere til bevægelse og leg, så vi er med til at forebygge fedme og helbredsproblemer.
Legepladserne er selvsagt beregnet til børnene, mens pladserne med udendørs fitness
appellerer til unge og voksne. Tanken er, at flere vil benytte sig af mulighederne, når de
befinder sig lige uden for døren. Derfor er de nye pladser etableret over hele
grundejerforeningens område, så de er nemt tilgængelige.
Bestyrelsen valgte Uno Koncept A/S som samarbejdspartner på projektet og inviterede dem
med i processen lige fra starten. Uno har deltaget i alt fra beboerinddragelse og
indretningsforslag til endelig levering og montering. Den tætte kontakt har haft stor betydning for
det endelige resultat.
Den officielle indvielse sker lørdag den 20. august kl.12 med deltagelse af borgmester Steen
Christiansen, ejerforeningens bestyrelse samt et forhåbentlig stort antal beboere.
Oversigtskort over alle legepladser i Godthåbsparken kan rekvireres hos Sara Eklund,
Marketingchef Uno Koncept A/S, se@uno.dk, 23 29 25 55
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Om Uno Koncept
Uno Koncept A/S er en dansk ejet virksomhed, der forhandler legeredskaber, parkudstyr og
udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter. Virksomheden er
etableret i 2004 og har siden starten haft fokus på at yde vores kunder enestående sortiment,
rådgivning, kvalitet og service.UNO er udtryk for en filosofi, hvor vi i ét og alt går efter de
enestående løsninger. Vi yder en unik service og ser hver opgave som en enkeltstående
udfordring, der skal have individuel behandling. Derfor er vores navn ikke tilfældigt valgt. Det er
ikke grebet ud af luften, men er selve essensen af vores forretning. UNO blev kåret som gazelle
virksomhed i 2010.

