EMNEBLAD – lege- og opholdsområder

LANDSKABSARKITEKTERNE ROSKILDE

Lovparken, Køge
Tegnestuen har forestået en gennemgribende renovering og omdisponering af
Lovparkens største lege- og opholdsområde. Lovparken hører med sin beliggenhed i byens midte til Køges mest benyttede parkområder. Lovparkens lege- og
opholdsområde er i den nye og ændrede udformning blevet en lokal attraktion,
som dagligt får besøg af dagplejere, skolebørn, hundeluftere og mange andre
aktive og nydende borgere.
Lege- og opholdsområdet var inden renoveringen adskilt fra det øvrige parkområde og fremstod som et isoleret hjørne uden en egen identitet. Ved omdisponeringen er der overordnet lagt stor vægt på at sammenkæde området med parkens øvrige dele. Gennem etableringen af et markant belægningsbånd er der i en
stor bølgebevægelse skabt en ny, tæt forbindelse til parkens boldspilsarealer,
gangstier og opholdsområder. Belægningsbåndets udformning betyder, at legeog opholdsområdet kommer til at indgå som en del af parkens overordnede stinet
og brugerne derved tilskyndes til at besøge og anvende stedet.
De gennemgribende omlægninger af legeområdet har skabt nye sammenhænge,
nye muligheder og nye bevægelsesmønstre. Nyt, tidssvarende inventar er blevet
integreret med eksisterende og udfordrer både større og mindre børn. Kombinationer af kendte funktioner og nye redskaber skaber spændende og iøjnefaldende
forløb, der appellerer til fantasien og indbyder til at tage anlægget i brug.
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Formelle og uformelle opholdsmuligheder er blandet mellem hinanden, så alle
brugergrupper gives mulighed for at slå sig ned. Der er skabt plads til børn i alle
aldre, forældre, bedsteforældre og alle de andre brugere, som kommer forbi for at
lege, nyde solen, slappe af eller indtage den medbragte mad. Langs anlæggets
naboer mod øst danner en markant granitplint afgrænsning og udgør samtidig et
naturligt, vestvendt udgangspunkt for ophold. På plinten er flere steder monteret
behagelige sæder og ryglæn.
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