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Vedbæks skaterbane
fornyes og omdannes til
en aktivitetsoase for
børn og unge
Vedbæks skaterbane fornyes og omdannes til en aktivitetsoase for børn og

unge
Godt nyt for Vedbæks børn og unge: Skaterbanen ’Gertrud’ renoveres, fornyes og
etableres i et nyt aktivitetsoasemiljø
Et samarbejde mellem Vedbæk Skole, skolens forældreforening, Rudersdal
Kommune og børn og unge i Vedbæk realiserer nu, at Vedbæks børn og
unge kan hoppe, skate, spille bold eller bare hænge ud – en ny
’aktivitetsoase’ ved Vedbæk Skole.
Vedbæks børn og unge har længe ønsket bedre muligheder for at opholde
sig i det offentlige rum, både i skoletiden og i fritiden. Og Rudersdal
Kommune har derfor samarbejdet med Vedbæk Skole om at etablere et
udemiljø for børn og unge i Vedbæk.
”Der er brug for at skabe bedre muligheder for steder til aktiviteter og
fællesskaber for børn og unge i Vedbæk. Jeg synes, at dette projekt er et
godt og vellykket resultat og eksempel på dette.
I fællesskab har vi fundet gode løsninger, og jeg glæder mig over, at det er
lykkes at fastholde og forny skatermuligheder samt at skabe helt nye
faciliteter på arealet,” siger Kristine Thrane (A) der er formand for Kultur- og
Fritidsudvalget. Samme udvalg godkendte planen på deres møde onsdag.
En oase med muligheder for bevægelser og samvær
Samtidig med, at Rudersdal Kommune etablerer 54 nye parkeringspladser
ved Vedbæk Station, flytter og opdaterer man Skatepark Gertrud, der bliver
en del af en aktivitetsoase i RudersdalRutens Univers.
Nogle af de eksisterende ramper på skaterbanen får et ansigtsløft og
samtidig suppleres der med nye ramper, som brugerne har ønsket sig. For
de boldglade laves en pannabane og et boldbur til basketball og fodbold,
og for de hoppe- og klatreglade kommer to trampoliner og et stort
parkourområde. Derudover etableres muligheder for at hænge ud og se på
eller bare slappe af.
Området vil blive belyst, så man også kan bruge det om vinteren, og det
hele forventes at stå færdigt til efteråret. Og selvom aktivitetsoasen til den
tid vil være åben hele tiden, vil Ung i Rudersdal som en del af deres lokale
indsats, facilitere aktive og indholdsrige fællesskaber på aktivitetsoasen.
En drøm går i opfyldelse
Vedbæk Skole får samtidig sikret overgangen fra skolen til aktivitetsoasen.
Lena Berger, der er formand for skolebestyrelsen på Vedbæk Skole, ser med
begejstring på projektet:

"Det har længe været en kæmpe drøm for Vedbæks børn og unge at kunne
mødes et sted, der lægger op til samvær igennem bevægelse. At Rudersdal
Kommune satser på dette samt at Ung i Rudersdal i fremtiden vil
understøtte de unges fællesskaber gennem lokal indsats og aktiviteter vil
uden tvivl medvirke til at aktivitetsoasen vil være de unges foretrukne
samlingspunkt,” siger hun og slutter:
”Det er fantastisk, at dette sker og det har ikke kunnet ladet sig gøre uden
det enestående samarbejde, der har været mellem kommunen, byens børn
og unge, det lokale forenings- og erhvervsliv og ikke mindst Vedbæk Skoles
forældreforening VESKFO, som har bidraget økonomisk til projektet. Alle
interessenter fortjener en stor tak for at have realiseret byens børn- og
unges drøm. De vil slet ikke kunne få armene ned af bar glæde, når de hører
det."
Fakta
En aktivitetsoase er en udendørs facilitet, som inspirerer til aktivitet,
træning og leg på forskellig vis for forskellige aldersgrupper. Rudersdal
Kommune kommer med denne nye oase op på 11 stykker. De fleste af
aktivitetsoaserne ligger ved eller i umiddelbar nærhed af RudersdalRuten,
så du kan cykle, løbe eller gå til din nærmeste aktivitetsoase. Se mere på
oplev.rudersdal.dk

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø,
arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt
56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands
skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker,
med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte
områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.
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