Stevns Kommune
Att. Folkeoplysningsudvalget
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Klippinge 03.09.2021.

Ny tænkning og udvikling hos Nordstevns G & I.
Vi bestræber os på nytænkning og udvikling, og er i gang med vores Outdoor område, vi har netop indviet
vores Skaterbane.
I forbindelse med Skaterbanen har vi et stort ønske om at anlægge en Parkour bane i håb om at få fat i
endnu flere børn og unge fra Stevns området.
Det er lykkedes os selv at skaffe alle pengene Kr. 192.145 til Parkourbanen men vi mangler midler til en
god faldbund.
Af sikkerhedsmæssige årsager, vil vi ikke have en bund med faldsand, da sandet bliver siddende på skoene
og når børnene så kravler op på diverse stænger så bliver fladerne glatte og usikre at bruge.
Vi vil derfor gerne have en ringmåtte bund, som lægges ned i græsset efter Parkourbanen er monteret.
Græsset vil gro op igennem hullerne/ringene og give en god stabil faldsikring.
Ringmåtte bunden er 22 mm, hvilket er godkendt til faldhøjde på 3,3 mtr. Parkourbanens faldhøjde er 2,5
mtr. bilag vedhæftet
Vi har indhentet en pris på en ringmåtte bund tilbud er vedhæftet.
Vi søger Folkeoplysningsudvalget om støtte til indkøb af ringmåttebund Kr. 22.000 inkl. moms.
Projektet dækker flere kategorier, idræt, socialt og almennyttigt for alle aldersgrupper ung som gammel.
Outdoorområdet er synligt fra vejen og er til fri afbenyttelse for dem som har lyst at bruge det.
Med støtte fra jeres pulje kan vi tilbyde endnu flere aktiviteter for Stevns Kommunens borgere, børn, unge,
voksne og ældre.
Til Skaterindvielsen var der borgere der spurgte ind til hvor Parkour banen blev af vi kunne kun sige at vi
arbejder på højtryk for at få den til kommunen. Og inden længe har vi den
forhåbentlig med et
ordentligt faldunderlag.
Os bekendt findes der ikke andre udendørs Parkour baner i Stevns Kommune.

Denne Parkour bane er på vej til Nordstevns G & I den måler 10 x 12 mtr.
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