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1. Ansøger 
 
Ansøger: 
Grundejerforeningen Petunia, Petuniavej, 7800 Skive 
 
Kontaktperson:  
May Rømsgaard, Petuniavej 180, 7800 Skive, tlf. 97 52 34 84, brian.may@oncable.dk 
 
 
Initiativtagerne bag denne ansøgning er Grundejerforeningen Petunia. Ansøgningen er en 
videreudvikling af ansøgningen 10.01.2013 om et interaktivt legeredskab. 
 
Til det nedenfor beskrevne projekt har Grundejerforeningen Petunia været i kontakt med følgende 
andre aktører, som også har interesse i projektet, og som bakker det op omkring det: 
 
Dagplejerne i Resen, Gruppe Resen 
Kontaktperson Bente Mark, Erantisvej 30, tlf. 97 52 79 85, tlf. 28 73 56 19 
 
Dagplejerne i Resen, Gruppe Gammel Resen 
Kontaktperson Karina Hey, Petuniavej 196, tlf. 28 59 11 05, karina.hey1@gmail.com 
 
Handicapklubben, Jens Laursensvej, Resen Daycare 
Kontaktperson Ulla Østergaard, tlf. 99 15 35 26, ulos@skivekommune.dk 
 
Resen Skole og SFO 
Kontaktperson Jette Libergren, tlf. 97 52 97 70, jeli@skivekommune.dk 
 
 
Vi har endvidere været i kontakt med Ældresagen, Skive-Spøttrup-Sundsøre Lokalafdeling, men de 
har først bestyrelsesmøde d. 8. maj 2013, hvorfor de på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om 
projektet. Forespørgslen er dog mødt med positiv respons fra et bestyrelsesmedlem. 
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2. Beskrivelse af projektet 
 
I januar 2013 søgte Grundejerforeningen Petunia om 100.000 kr. til et interaktivt legeredskab 
PlayAlive Landscape Speed. Ansøgningen blev ikke imødekommet i første omgang, men vi blev 
inviteret til et møde med repræsentanter fra udvalget bag bydelspuljen. Dette møde blev afholdt den 
8. april 2013, og udfordringen for Grundejerforeningen var herefter at videreudvikle vores ide samt 
brede vores samarbejde ud med flere aktører. 
 
Projektet har bredt sig ved at inddrage flere aktører. Grundtanken er nu at etablere: 
 

”Samlingspunktet” 
Et være- og aktivitetsområde for flere generationer 

 
Den overordnede intention er at skabe et udendørs område, hvor børn, unge, voksne og ældre kan 
mødes og være aktive. Området skal etableres tæt ved tunnellen til Resen Skole, så der bliver nem 
adgang for alle. Derudover skal området lægges i et naturskønt område, hvor der allerede er et lille 
vandhul, stiforbindelser samt en etableret legeplads. 
 
Tanken er at skabe et uderum, som inviterer alle til at stoppe op, være sammen og gøre noget 
sammen. Der er således både et stort socialt element i projektet samt et kropsligt. 
 
Området består af følgende delelementer, som vil blive beskrevet i det følgende: 
 

1) Mødested 
2) 12-hullers krolfbane 
3) Interaktivt legeredskab 
4) Sanseland 

 
Bilag 1 viser områdets placering i Resen. 
Bilag 2 viser området indtegnet med de forskellige elementer. 
 
 
Til orientering er det Grundejerforeningen Petunias hensigt at udvikle bydelen yderligere. Udover 
det ansøgte projekt (hvor andre aktører også er på banen), har foreningen endvidere sine egne planer 
om at videreudvikle Petuniavejs to andre legepladser indenfor et boldtema og et fantasitema. Dette 
skal ske for foreningens egne midler samt eventuelle fonde. 
 
Endvidere har Grundejerforeningen Petunia drøftet muligheden for, at den eksisterende kælkebakke 
ved enden af Petuniavej mod fjorden blev til et vinterland med et rullebånd for både kælke samt ski 
samt bålhytte, bænke mv. Dette ville være en stor attraktion for hele Skive, idet kælkebakken er 
nemt tilgængelig fra P-området nedenfor campingpladsen samt cykelstien ind til havnen. 
Umiddelbart har vi dog valgt ikke at arbejde videre med planerne, men vi giver hermed meget gerne 
ideen videre til kommunen eller gruppen bag Maritime Drømme 2. 
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2.1. Mødested 
 
Mødestedet skal ligge centralt i området og bestå af 2 bord-bænkesæt. Det skal indbyde til at sætte 
sig og slappe af.  
 
Derudover skal samlingspunktet forsynes med solsejl, så man kan finde skygge på en varm 
sommerdag. Dette er rart for både dagplejere på tur, forældre som holder øje med børn samt ældre 
som spiller på krolfbanen. Solsejlet skal naturligvis være hvidt og trekantet som et skibssejl, da vi 
ligger tæt på fjorden.  
 
Derudover skal der etableres en grillplads. Dette giver mulighed for at familier, stikveje, 
dagplejegrupper, klassearrangementer med forældre/børn mv. har et sted, hvor man kan tænde op 
og hygge sig med f.eks. snobrød samtidig med, at man har forskellige aktivitetsmuligheder på tværs 
af alder indenfor kort rækkevidde.  
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2.2. 12-hullers krolfbane 
 
Krolf er en krydsning af kroket og golf. Udstyret er fra kroket - princippet 
med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf. Man tager 
altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i 
stedet for. Forhindringer på banen såsom sten, buske mv. gør kun spillet 
sjovere. 
 
Krolf er især blevet et populært spil blandt ældre, idet alle kan være med. 
 
Tanken er at etablere en fuld bane, dvs. 12-huller. Derfor skal der indkøbes 
et startsæt bestående af 10 køller, 20 gode plastikkugler, 12 huller/låg/flag 
samt 4 clipboards. 
 
Starthullet (hul 1) på krolfbanen tænker vi skal være tæt på mødestedet. Herfra skal krolfbanen sno 
sig rundt om det lille vandhul i området samt den mindre gruppe træer, som også er placeret her. 
Efter en rundtur slutter spillet ved hul 12, som tilsvarende skal ligge nær mødestedet. Så er der 
mulighed for at tage kaffen frem og nyde den. 
 
Vores tanker er endvidere, at der ved krolfbanens begyndelse skal placeres en infotavle, som kort 
beskriver reglerne for spillet. Ved siden af infotavlen vil vi bygge en trækasse, hvor køller, 
plastikkuger og clipboards samt scorekort er opbevaret.  
 
Området bliver i dag holdt af Grundejerforeningen Petunia, som jævnligt klipper græsset.  
 
Området er nemt tilgængeligt for alle i Skive, idet der er gode parkeringsmuligheder ved Resen 
Skole. Herfra har man en lille gåtur på ca. 300 meter frem til starthullet (gennem tunnellen under 
Furvej). Her kan man så stoppe op og tage en runde krolf, inden man eventuelt begiver sig videre 
f.eks. af de etablerede stier mod vandet. En lille gåtur på ca. 800 meter. 
 
 

 
 
Krolf er for alle. 
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2.3. Interaktivt legeredskab 
 
Et interaktivt legeredskab i området vil rumme nye legemuligheder for de lidt større børn. Der er 
tale om produktet PlayAlive Landscape Speed.  

 
Producenten af legeredskabet beskriver dets kvaliteter således: ”PlayAlive sætter gang i legen og får 
børn til at være mere aktive i længere tid. Også børn, der er for "gamle" til at lege eller børn, der 
normalt ikke er fysisk aktive.” (…) ”Speed indbyder til aktivitet, konkurrencer og sport. Speed (…) 
er udfordrende og har stor legeværdi. Det er for børn fra 6 år, men ældre børn og voksne med 
legeglæden i behold kan lege og dyrke sport og motion i timevis.” 
 
Læs evt. mere på hjemmesiden: http://www.playalive.dk/Globalt/produkt.htm 
 
Rent konkret består det interaktive legeredskab af 8 satellitter samt et faldunderlag. Landscape 
leveres som udgangspunkt med 4 spil. Flere af spillene er adaptive og vil dermed tilpasse sig 
spillernes niveau. Mange af spillene kan både spilles af 2 spillere eller af to eller flere hold.  
 
Vi forestiller os, at det interaktive legeredskab skal placeres tæt på den eksisterende cykelsti ved 
siden af krolfbanen og samlingspunktet. Denne cykelsti er hovedstien for de børn, som bevæger sig 
mod hallen og skolen. Det bliver derfor helt oplagt for dem at stoppe op på vej hjem fra skole for at 
tage et ”spil” på PlayAlive. Bagefter kan de hygge sig på bænkene ved samlingspunktet. Måske får 
de større børn også lyst til at udfordre hinanden i et spil krolf bagefter frem for at tage hjem og se tv 
og spille computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det interaktive legeredskab kræver strøm. Idet Skive er ”Energiby” vil det være oplagt at satse på 
solenergi. Vi har kontaktet forhandleren og har en mundtlig aftale om, at hvis vores ansøgning går 
igennem, så får vi et solcellesæt med i prisen.  
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2.4. Sanseland 
 
Ideen med et sanseland er et område, hvor de mindre børn bliver udfordret på alle sanserne. Her har 
dagplejemødre, børnefamilier samt bedsteforældre på tur med børnebørn mulighed for at stoppe op 
og give børnene én på sanseoplevelsen. Stimulering af alle sanser er vigtige for barnets udvikling: 
 
”Gennem leg får barnet de sanseindtryk fra kroppen og tyngdekraften, som er nødvendige både for 

den motoriske og følelsesmæssige udvikling. Det er sanseindtrykkene, som gør legen sjov. Barnet 

morer sig over, at se ting der bevæger sig, at høre på toner og lyde, at rode i sand, at føle på 

forskellige ting – alt sammen noget, der stimulerer sanserne. Jo mere barnet udforsker desto mere 

stimuleres sanserne. Jo mere varieret legen er desto mere bidrager den til barnets udvikling.” 

 
Citat fra online versionen af magasinet ”Far, mor og børn” som udgives af Fagligt Selskab for 
Sundhedsplejersker i Danmark. http://www.farmorogborn.dk/de-7-sanser-udvikling-og-stimulation/ 
 
For at tilgodese alle de forskellige sanser forestiller vi os, at sanselandet skal bestå af følgende 
elementer: 
 

Sans Element/aktivitet Link/billeder 
Synssansen Snegl (kuglebane) 

 
Sneglen er i sig selv en flot visuel 
oplevelse. Derudover er oplevelsen af 
at lægge en kugle eller bold, som 
begynder at trille af sted en spændende 
visuel oplevelse. 

http://cado.dk/product/marble-snail-
3447/ 

 

Høresansen 
 

Krintromme 
 
En krintromme er et rytmeinstrument 
med en ren og klar klang, som er 
behagelig at høre på. Man kan sidde to 
overfor hinanden og spille, så der er 
også et socialt element i instrumentet. 

http://www.lydleg.dk/1instr.php 

 

Smagssansen Området er allerede repræsenteret med 
hensyn til smagssansen: Bærbuske 
såsom solbær og ribs. Frugttræer såsom 
æbletræer og blommetræer. 

 
Lugtesansen Duftende hæk 

 
Beplantningen i området som skal have 
flere funktioner: Skabe mindre rum, 
skabe læ for vinden, give mulighed for 
stimulering af lugtesansen. 

Vi ønsker at etablere to duftende hække 
som begge består af 5 sorter: syren, 
pibeved, vildrose, buskkaprifolie, 
sommerfuglebusk. Hækken spreder en 

http://www.bakker.dk/produkt/duftende-
haek-i-5-sorter/ 
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dejlig duft fra februar og fremad. Det 
begynder med den sødtduftende 
buskkaprifolie, efterfulgt af den friske 
duft fra syrenen og om sommeren 
dufter hele hækken vidunderligt. 

 

 

 
Muskel- og 
ledsansen 
 
 
 
 
 
 

Balancebane 
 
Muskel- og ledsansen (kinæstiske sans) 
er kropsbevidstheden. Den udvikles, 
når barnet bevæger sin krop.  
 
Den ansøgte balancebane giver børnene 
rige muligheder for at udfordre kroppen 
gennem forskellige forhindringer. 

http://www.larslaj.dk/produkt/balanceba
ne/87 
 

 

Balancesansen 
 

Girafgynge 
 
Balancesansen (vestibulære sans) er 
evnen til at opfatte balance. Den sidder 
i det indre øre. 
 
En girafgynge er fantastisk til at 
udfordre vores balancesans. Kroppen 
bevæges ikke blot frem og tilbage, men 
barnet snurres også rundt. 

http://www.naturligleg.dk/naturlegeplad
ser/gynger/girafgynge.html 
 

 

Følesansen Sand og vandleg 
 
Følesansen (taktile sans) kan stimuleres 
ved berøring af mange forskellige 
materialer. 
 
Denne opstilling giver rige muligheder 
for at lege med sand og vand og 
dermed stimulere følesansen.  

http://www.larslaj.dk/produkt/sand-og-
vandleg/119 
 

 

 
Sanselandet skal placeres umiddelbart på den anden side af stikvejen bag den eksisterende 
beplantning – væk fra det lille vandhul – så dagplejemødre og forældre ikke skal bekymre sig om, at 
børnene midt i legen måske lige pludselig løber hen til vandet. 
 
I dette område ligger allerede en legeplads med klassiske legeredskaber såsom gynge, vippe, 
sandkasse samt klatretårn med rutsjebane. Legepladsen er velbesøgt af områdets dagplejere samt 
lokalområdets børn. Der vil forhåbentlig opstå en synergieffekt, så den eksisterende legeplads og 
sanselandet tilsammen kommer til at bidrage med mere, end hvad de blot hver især kan bibringe til 
samvær og udfoldelse i naturen for både små og store.  
 
Det er planlagt, at den eksisterende legeplads skal drænes i dette forår, og i denne forbindelse vil 
Grundejerforeningen Petunia undersøge, om drænvandet kan opsamles og eventuelt bruges til en 
vandpost ved vandleg. 
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3. Forankring i bydelen 
 
Områdets placering er valgt ud fra, at det er let tilgængelig for alle beboere i Resen. Mange stier 
fører til området. 
 
Som beskrevet ovenfor er der kun ca. 300 meter fra skolen/SFO til samlingspunktet via tunnelen 
under Furvej. For børnene i Resen Daycare (Kernehuset samt Drivhuset) vil der være ca. 600 meter. 
Børnene i skovbørnehaven vil skulle gå ca. 800 meter. Handicapklubben på Jens Laursensvej ligger 
lige op til området.  
 
Beboere udenfor Resen kan som beskrevet under pkt. 2.2. parkere bilen ved Resen Hallen og nå 
samlingspunktet efter en blot 300 meter lang gåtur. 
 

 
 
Være- og aktivitetsområdet ligger midt i Resen. Nemt tilgængeligt for alle. 
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4. Borgerinddragelse 
 
Borgerinddragelsen i projektet vil være afhængigt af, hvor man er henne i etableringsforløbet. 
Skitsemæssigt tænker vi borgerinddragelsen således: 
 

Etableringsforløb Involverede borgere 
Ansøgning udfærdiges En mindre gruppe bestående af medlemmer af Grundejerforeningen 

Petunia har fået ideen.  
 
Ideen luftes overfor andre aktører og disse tilkendegiver deres 
positive indstilling. 
 
Den lille gruppe udfærdiger den endelige ansøgning til bydelspuljen. 

Ansøgningen godkendes Den lille gruppe udvides med nogle personer fra de andre grupper, 
som har interesse i projektet. Det kunne være en repræsentant fra 
dagplejen, Handicapklubben, Resen Skole/SFO. 
 
Den større gruppe går videre med projektets endelige planlægning, 
arbejdsopgaver mv. 

Etableringsfasen Den større gruppe undersøger, hvem man kan trække på i 
etableringsfasen. F.eks. kunne det tænkes således: Ældre i området 
(f.eks. andelsboligerne) kan stå for krolfbanen. 
Andre beboere fra Petuniavej kan sammen med dagplejere og deres 
brugere (forældre) stå for de forskellige opstillinger. 
 
Det undersøges hvilke andre ressourcer man har i området, som man 
kan trække på (maskiner, afgravning af jord, sand mv.) 

Ibrugtagning Når området skal tages i brug holdes en festdag. Alle aktører inviteres 
til åbent hus, hvor man har mulighed for at afprøve de muligheder, 
som området byder på. 
 
Derudover inviteres lokalpolitikere så disse kan se, hvad man har fået 
for pengene. Pressen inviteres ligeledes, så andre uden for området 
også får kendskab til dets eksistens. 

Løbende vedligeholdelse Græsset på krolfbanen slås af Grundejerforeningen Petunia. 
 
Lege- og aktivitetsredskaber samt bord-bænkesæt tilses årligt af 
Grundejerforeningen Petunia og vedligeholdes på den årlige 
legepladsdag. 
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5. Anlægsbudget 
 
Alle priser er inklusiv moms. 
 
Solsejl:    
2 bord-bænkesæt:   
Grillsted:    
Krolf startsæt:   
Kasse til krolf (materialer):  
Infostander ved krolf (materialer):  
Play-Alive Landscape Speed:  
Snegl – kuglebane:   
Krintromme:    
Duftende hæk   
Balancebane:  
Girafgynge  
Sand og vandleg:   
 
I alt:    

7.500 kr. 
4.000 kr. 
5.000 kr. 
6.000 kr. 
2.000 kr. 
2.000 kr. 

100.000 kr. 
13.200 kr. 

6.500 kr. 
700 kr. 

38.500 kr. 
22.062 kr. 
32.800 kr. 

 
240.265 kr. 

 
 
6. Finanseringsbudet 
 
Bydelspuljen skal så vidt muligt finansiere projektet. 
 
 
 
7. Eget arbejde 
 
Beboerne i området samt andre aktører skal i høj grad bidrage med eget arbejde til klargøring af 
området, plantning af hæk, etablering af krolfbane, bygning af infostander, bygning af trækasse, 
opstilling af redskaber, solsejl mv. 
 
Der vil således blive tale om et betydeligt antal arbejdstimer alt i alt, men forhåbentligt delt ud på 
mange hænder.  
 
 
 
8. Ansøgte beløb 
 
240.000 kr. 
 
Vi håber, at vores ansøgning vil komme i betragtning, da vi mener, at den lever op til bydelspuljens 
formål om at udvikle bydele i Skive by til steder, hvor det vil være endnu bedre at bo. 
 
Med venlig hilsen 
May Rømsgaard 
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Petunia 


