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Kontaktoplysninger:

Elverdal A/S

CVR nr. 30732596

Risbyvej 28

2765 Smørum

Tel.: +45 35 13 32 22

Kontaktperson: Trine Lund

Email: trine@elverdal.dk

Mobil: +45 60 40 70 57 

GYRSTINGE I BEVÆGELSE
Tilbud på elementer til samlingssted

ATT: Hanne og Jeanette Baag

DATO: 24. juni 2016 – rev. E – tilbudsnummer 3969
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1 stk. Svævebane 25m lang. Som vist på billederne kan banen
med fordel monteres på en lille høj.
30m2 ringmåtter til udlængning ved stop området og langs
hele løbeområdet.
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BÅLHUS (OR2072)

1 stk. bålhus, som vist på 
billedet monteres også på 
området. Huset består af 8 
søjler af robinietræ, som bærer 
et tag af lærketræ. Der er hul i 
taget således røgen fra det bål 
man kan lave herinde, stiger ud 
igen. 
2 stk. bænke er også en del af
tilbuddet. De laves som vist på
billedet her af egesveller. 
Bænkene er 1,5m lange.
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Alle mål er i millimeter

BÅLHUS (OR2072)
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Standere til QR koder

Standere af galvaniseret stål – egnet til QR kode – fx. med 

link til vores hjemmeside med parkour øvelser. 20 stk.
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Kant til petanque bane 

Der udlægges egesveller kanter til petanquebanen. 
En petanque bane er 15 x 4 m og det kræver således 60m 
egesveller, som monteres fast ned i jorden med spyd. 
Modsat billedet, bliver der kun lagt eet lag. Svellen måler
16x16cm i snit.



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Økonomi



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Tilbudspris

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Tilbudspris (tilbudsnummer 3969):

(alle listede priser herunder er leveret og monteret men ex. moms)

1 stk. Svævebane (6.5210.a-E): kr.     62.370,-

30 m2 ringmåtter: kr.       9.000,-

1 stk. bålhytte (OR2072): kr.      64.950,-

2 stk. Bænke af egesveller: kr.        3.000,-

20 stk. standere til QR koder (ex. selve markaten med QR koden): kr.      30.000,-

60m liggende egesveller (16x16cm): kr.      24.000,-

Rabat ved samlet bestilling: kr.    - 28.370,-

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.   kr.    164.950,-

Accept af tilbud (tilbudsnummer 3969)

Dato Kundens underskrift

Kundens navn: ______________________________________

Adresse: ____________________________________________

CVR/EAN nr.: ________________________________________



Generelle betingelser

Oplyste priser er inklusive levering og opstilling, men eksklusive moms.

Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af 

tegningerne, er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra Elverdal A/S. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2008

Leveringsbetingelser

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, 

installationer mv. faktureres særskilt.

Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal A/S hjælper gerne med 

ansøgning om byggetilladelse.

Hvor ikke andet er aftalt er det AB92 der er aftalegrundlaget. 

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. 

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Garanti

25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet 

galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.

10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.

10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.

10 års reservedelsgaranti.

2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.

Garantien dækker kun, såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med 

vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.

Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.

Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garanti perioden.

Service

Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.
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Forretningsbetingelser
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Projekteringsleder: Trine Lund

Ansvarlig for udvikling af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 57

I forbindelse med udvikling af projektet er det projekteringslederen der er ansvarlig for projektet. Når 

projektet er udviklet overdrages ansvaret til projektlederen (formanden), som sørger for styring af tid 

og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. Projekteringslederen er ligeledes med 

under hele forløbet.

Projektorganisation

Projektleder: Kenneth Christensen
Ansvarlig for gennemførelse af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 68



Elverdal A/S        Risbyvej 28        DK-2765 Smørum        Tel +45 35 13 32 22        CVR. 30 73 25 96         elverdal.dk

• Trine Lund

Uddannelse:

• Civilingeniør i Arkitektur & Design fra Aalborg 

Universitet, hvor projektarbejde og projektledelse blev 

udført gennem 5 års studier.

Erfaring:

• Legeplads designer af over 200 legepladser hos 

Elverdal gennem knap 3 år. 

• Bruger inddragelse  og forståelse af brugernes behov 

og ønsker er typisk en del af udviklingen af enhver 

legeplads hos Elverdal. Ofte laves brugerworkshops 

med elevrådet.

• Dybdegående kendskab til legeplads 

sikkerhedsstandarden  og brugen heraf i praksis.

Projekteringsleder

Udvalgte referencer:

• Græse Bakkeby Skolen (special design af udemiljø

efter analyse af skolens behov og ønsker) 

• Antvorskov Skole (elevrådet var med fra starten og 

designet blev udført efter deres ønsker)

• Jyllinge Skole (aktivitets park for store børn og unge, 

hvor både lokal forening, skolens ledelse og de unge 

selv var med i processen)
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• Kenneth Christensen

Uddannelse:

• Autoriseret kloakmester

• Byggeriernes lederuddannelse

• Entrepriseret 1 og 2

• Produktions- og entreprisestyring

• DA, Arbejdsmiljøuddannelse

• Sikkerhedskordinator

• Kvalitetssikring kursus

Erfaring:

• Projektledelse fra ledelse af byggepladser - 15 år

• Projektledelse fra ledelse af totalentrepriser - 8 år

• Projektering af byggesager - 8 år

• Teknisk rådgiver og sparringspartner ifb. med 

anlægsarbejder - 10 år

• Håndværkserfaring - 18 år

Udvalgte referencer:

• Projektering, koordinering og styring af kunstgræs 

entrepriser, hoved- som totalentrepriser med ordre 

værdi fra 3-8 millioner kr.

• Johannesskolen, eksisterede legeplads renoveres til 

nye legearealer. 

• Langelinieskolen, Landskabsgræs lagt på 

eksisterende jordområder så der etableres nye 

legeområder i kunstgræs belægning

• Kirkebjerg Skole, styring og koordinering for Multibane 

i kunstgræs. Samt kunstgræs på tag, udviklet som 

skolegårde, med opstregning af løbebaner, atletik 

områder samt pile og mtr tal på tag som legerum, for 

trivsel og bevægelse i fokus for skolens elever

Projekteringsleder
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• Niels Bolt (Projekteringsleder)

Uddannelse: 

• Cand. Hort., Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole

• Legepladsinspektør (Dansk standard)

Erfaring:

• Projekteringsledelse: 5 år

• Projektering: 12 år

• Har projekteret over 1200 legepladser de seneste 12 

år.

Udvalgte referencer:

• ”Playspots” for lokale og anlægsfonden: Otterup skole, 

(Parkour /street møbler og klatrevægge mv.)

• Bevægelsesparken i Ålestrup. (Oplevelsespark ca. 

3000 m2 for børn unge og voksne)

• Motionsområdet i Glud ved Hedensted 

(Oplevelsespark ca. 2000 m2 for børn unge og 

voksne)

• Klim Stand (Indendørs tematiseret legeland). Special

fremstillet og tilpasset legeredskaber, Naturtro  beton 

klipper og huler, sørøverskib mm. 

Uddannelse: 

• Håndværker og mellemtekniker

• Cand merc.

Erfaring:

• Projektledelse: 13 år

• Projektering: 10 år

• Håndværks erfaring: 4 år

• Har været projektleder/formand på ca. 500 

legepladsprojekter de seneste 5 år.

Udvalgte referencer med projektledelse:

• Plads til leg projekt nr. 00873, 00880, 00874: 

Trekronergade, Enghaveparken, Grøndalsparken

• Plads til leg projekt nr. 00968: Rektor parken, Sjællør

boulevard og Vigerslev alle

• Albertslund kanalgaden: specialbyggede 

legeredskaber i stål, reb og beton.

• Jens Bo Thorsager (Projektleder/formand)


