
 

 

Til interesserede 

 

sommeren 2022 

Vil du støtte etablering af ”Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested?” 

I Visby har vi udarbejdet en Lokal Udviklingsplan, der tager udgangspunkt i en mængde forslag og ønsker fra 

sognets borgere. Idéerne er efterfølgende blevet prioriteret og konkretiseret på to borgermøder med stor 

lokal opbakning.  

Øverst på ønskesedlen står etablering af Multipladsen. Et område på sportspladsen i Visby, som både skal 

rumme faciliteter til sport, spil og leg og være et mødested på tværs af generationer og interesser. Multi-

pladsen skal have en kvalitet, så den er en attraktion i sig selv, og både bliver brugt af byens børn, unge og 

familier og af de gæster, der besøger os. Den skal tilføre værdi for både os, der bor her, og for dem, der 

fremover flytter hertil. 

Den nedsatte projektgruppe har i samarbejde med Uniqa Group udarbejdet et projekt, som imødekommer 

alle vore ønsker. Det er et ambitiøst projekt for en lille landsby, og vi har brug for stor velvillighed og hjælp 

fra store og små fonde og sponsorer for at indsamle de næsten 2 mio. kr., projektet beløber sig til. 

 

 

 

 

Visby Lokalråd 

visbynet.dk og Infoland-app 

kontakt@visbynet.dk 



 

 

Vi har lavet en tidsplan som indebærer, at finansieringen skal på plads i løbet af indeværende år, så dræ-

ning og jordarbejde kan udføres i foråret 2023 og selve pladsen etableres hen over sommeren 2023. 

Hvis du vil støtte vores projekt, vil vi være taknemmelige for ethvert bidrag. Du kan donere et beløb eller 

eventuelt sponsorere et af nedenstående elementer. Du vil naturligvis blive nævnt som sponsor i vores 

løbende information om projektet og med permanent opslag på Multipladsen. 

Priserne i tabellen er inkl. moms, da vi skal betale moms af indkøbene. Alle materialer er meget robuste, 

vedligeholdelsesfri og i vid udstrækning lavet af bæredygtige materialer og derfor også dyre. 

tegning forklaring pris 

Parkour- og balanceområde 

 

parkour-stativ 21.250 kr. 

 

parkour-stativ 16.250 kr. 

 

trampolin til indbygning 37.244 kr. 

 

trampolin til indbygning 37.244 kr. 

 

2 halve gummikugler 69,5-50 cm 14.731 kr. 

 

3 gummikugler, 50-34,5-345 cm 13.731 kr. 

Klatreområde 

 

klatresystem med knudetov 28.994 kr. 

 

klatresystem med klatre- og snurre aktivite-
ter 

75.994 kr. 

 

klatresystem med balance 26.619 kr. 

Opholdsområde for unge 

 

udendørs bordtennisbord i beton 31.250 kr. 

 

bord-bænkesæt i beton 14.750 kr. 

 

4 Playfurn-møbler 8.725 kr. 



tegning forklaring pris 

 

overdækning med fast tag 61.244 kr. 

 

hængekøje på stativ 27.119 kr. 

 

hængekøje på stativ 27.119 kr. 

Fælles opholdsområde 

 

bord-bænkesæt i beton 14.750 kr. 

 

Playfurn cirkel til fællesopholdsområde 10.244 kr. 

 

4 Playfurn møbler 8.725 kr. 

 

overdækning – halvcirkel med fast tag 62.369 kr. 

 

Du kan læse mere om projektet på Visbys hjemmeside visbynet.dk/LUP 

Hvis du vil sponsorere noget af ovenstående eller i øvrigt give et bidrag, skal du kontakte et af projektgrup-

pens medlemmer eller Visby Lokalråd.  

Ring eller skriv til Lau Møller, tlf. 28 71 88 15 eller Lena Styrk, tlf. 21 91 59 86 eller til Alice Øvlisen Brun, tlf. 

25 21 35 58. 

Send eventuelt en mail til lokalrådets mail: kontakt@visbynet.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Projektgruppen v/ 

Lau Møller, Lena Styrk, Kim Spangsbjerg Rossen, Kis Gotthardsen Skrydstrup 

Visby Lokalråd v/ 

Alice Øvlisen Brun 

https://visbynet.dk/lup/

