
Arbejdsgruppens ønsker
Legeplads, bålsted, madpakkehus, skøjtebane, 
udekøkken, naturlegeplads, frugtlund, sandkasse,
labyrint, kælkebakke,naturbænke, parkourbane, 
balancetræ, krolfbane, klatretræ, svævebane,
klatrevæg, shelter, skraldespande, legetøjshus/skur, 
gynge, parkering, scene, amfiscene, hængekøjer,
skattejagt, Qr-koder, lyskæder om vinteren, valnødder, 
hasselbuske, rønnebær, skovjordbær,
naturfitness, muldtoilet, frøbussen, folkepladsen 
lægger grobund til nye aktiviteter: teater, 
fester,konkurrencer

Eventyrlig Natur

Arbejdsgruppens prioriteringer:
• Naturlegeplads
• Bålhus/madpakkehus/shelter
• Kælkebakke
• Amfiscene
• Frugtlund

Bindinger i projektet:
• Biodiversitet
• Ingen redskaber, der udløser krav om legepladsgodkendelse

Jungshoved Folkepark



Jungshoved 
Folkepark

1.skitse fra arbejdsgruppemøde d.3.oktober

ELEMENTER I PARKEN:

Ankomst fra vej til et område med 
små “rum” af kvashegn. Heri findes 
petanquebanen og små trekanter med 
plukke-blomster.

Aktivitetsstien leder ind i parken.
Et lille vådområde flankeres af en 
boardwalk, der sikrer tørskoet passage.

Boardwalken leder hen til en bål og 
shelterplads.

Langs aktivitetsstien sættes stribede 
pæle med stylteindhak, stubbe og bal-
ancebomme, der danner et legende 
element. 

Hjertebakken fungere som rumdeler i 
den store flade, og kan anvendes både 
som amfie, der henvender sig mod det 
fælles bål og sceneområde og mod 
boldbanen som tribune. Om vinteren 
kan der kælkes på den stejleste side. 

Boldbanen flyttes til midten af arealet, 
og vil flankeres af et vildnis ud mod de 
høje polper. 

Bagerst i parken er ege-fællleden, der 
etableres med agern fra Bøndernes 
Egehoved. 

Langs aktivitetsstien sættes Ore-
mandsgaard æbletræer. 

Æble-stien med æbler fra
Oremandsgaard 

Fælles planteprojekt 
fra Bøndernes ege-hoved
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Ønsker fra arbejdsgruppen efter fremlæggelse bl.a. :
amfiescene og flytte bålplads. 
prioritere træfigurer
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Skitseforslag til omdannemse af den gamle boldbane til FOLKEPARK

Egefælleden
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Ankomst
PARKERING
Parkering etableres på det første 
græsstykke parallelt med boldklub-
bens parkeringsplads. Det foreslås 
at der parkeres på græs, og at om-
rådet markeres af lave hegn m tov-
værk. Plads til ca 10 biler

GRUSSTI
En grussti vil fungere som sam-
lende element for hele folkepark-
en. 
Grusstien sikrer en god 
tilgængelighed året rundt - og 
signalerer meget tydeligt, at man 
er velkommen til at bevæge sig på 
hele arealet.

VÆKSTRUM
Ankomstområdet - langs med klub-
huset inddeles i mindre “rum” 
ved hjælp af kvashegn. I de små 
rum kan der plantes forskellige 
blomstrende græsser / landsby-
ens stauder / mv. Den eksisterende 
petanque “renoveres” og bibeholder 
sin plads.

Kvashegn kan etableres af landsby-
en selv, og vil kræve jævnlig ved-
ligeholdelse/påfyldning.

I vækstrum kan desuden bygges in-
sekthoteller til glæde for store 
og små. 
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Samling
VÅDOMRÅDE
der etableres et lille vådområde 
med en træplatform evt med trin,der 
indbyder til ophold og udforskning. 
Jorden der fjernes for at etablere 
vådområdet anvendes til at anlægge 
Lille høj

GRUSSTI
Grusstien fortsætter dels som en 
stubbesti, op mod skolen. Stubbe 
der laves af væltede træer fra pop-
pelhegnet. Stubbene suppleres med 
høje klatre-pæle forbindet med reb-
bane. Pælene er enkelte steder er 
malede. 

Mod syd snor stien sig forbi sam-
lingen og rundt om boldbanen. I alt 
vil stien være et loop på ca 500m. 
Perfekt til løberuten også!

Krattet langs grusstien eta-
bleres dels af væltede træer og 
af varieret vegetation; buske mv. 
Mindre stendiger kan etableres her 
også. 

SAMLINGEN / STORE HØJ
Der etableres en samlingsplads 
/ scene, hvor der kan opstilles 
pæle, der kan holde guilande-lys, 
scenetæppe/kulisse mv. 
Pladsen anlægges som en grusplads.
I kanten af pladsen etableres be-
tonplinte, som tilskuerpladser. på 
Plintene sættes udskårne tæfigurer. 

Den store høj fungerer mod samling-
spladsen som amfie. Tre sidderækker 
etableres med betonkanter - også 
her “befolkes” med træfigurer. 
Den store høj bearbejdes med 
varierende højder - men en max på 4 
m. Mod boldbanen kan der kælkes. 

BÅLSTED
Syd for den store høj etableres 
bålpladsen. Denne kan på sigt få et 
bålhus/overdækket madpakkehus. 
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grusstier

Bold / fælled
BOLDBANEN
Den eksisterende boldbane flyttes til midt i området. 
Banen har fortsat størrelse om en 8-mandsbane.
Banen er om vinteren “landingsbane” for kælkebakken. 
Omkring banearealet fortsætter grusstien - og leder 
brugerne ned til den bagvedliggende fælled. Den nor-
dlige sti er æblestien, hvor Oremandsgaard-æbletræer 
sættes langs stien. 

EGE-FÆLLED
Bag boldbanen fortsætter stierne rundt - og forbind-
er ud til hhv hovedgaden og det bagvedliggende 
græsareal. Gruppen forestår anlæggelse af en ege-
fælled. Her kan agern fra Bøndernes Egehoved lægges, 
og spire til en (om nogle år!) egelund. Det første 
“store” egetræ sættes og viser vej for de andre. 
Det er også i dette område at shelter og muldtoilet 
evt kan opstilles.
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JUNGSHOVED BLOMSTRENDE FRØBLANDING
Udvalgte eksempler - i alt 38 forskellige blomstrende planter



JUNGSHOVED TRÆER OG BUSKE
Eksempel på træer og buske i Folkeparken + stengærde



PRIORITERINGER:

Samlet økonomi 650.000 kr.

ca. 2/3 dele bruges til jordarbejder.

ca. 1/3 til inventar mv. 

Vi anbefaler, at projektet anlægger de 
“svære” ting såsom:
• bakker
• vådområde
• bioplatform
• grusstier
• betonplinte
• grusflader
• vilde græsområder
• strøm til samling

Jungshoved Folkepark - realisering

Vi anbefaler at I selv bruger kræfter på:

• kvashegn
• plante æbletræer
• indsamler agern til ege-fælled
• etablerer insekthoteller
• tilplanter vækstrummene (sæson-variationer)

Evt. arrangere arbejdsdage med proff. assistance. 

Vi mener at der med fordel kan ansøges tilskud til: 

• Bålhytte/madpakkehus
• Shelters
• Muldtoilet


