
Remiseparken 
Peder Lykkes Vej 71 - 73  2300 S 

Institutioner der ønsker hestevognskørsel, 
rideture eller snobrødsbagning bedes ringe i forvejen. 

Betaling  
Børnene skal ikke skrives op eller  
meldes ind, men kan gratis deltage  
i aktiviteterne på legepladserne.  
 

Ansvar 
Børnenes ophold på legepladserne  
finder sted på eget og forældrenes  
ansvar. Personalet fører dog i videst 
muligt omfang opsyn med børnene. 

Bemærk venligst  
Af hensyn til børn og dyrs  
sikkerhed er det ikke tilladt  
at medbringe farligt legetøj.  
 
Det er ligeledes forbudt at  
medbringe hunde, katte,  
glasflasker og cykler på  
legepladserne. 

Byggelegepladsen 
Mandag til torsdag   9.30 - 17.00 
Fredag                      10.00 - 17.00 
Weekend og helligdage lukket. 
Oprydning påbegyndes  
ca. ½ time før lukketid. 
Telefon 32 58 67 70 
byggeren@c.dk 
www.remise-byggeren.dk 

Bondegården
 

Mandag til fredag  9.30 - 17.00 
Lørdag og søndag  9.30 - 16.00 
Helligdage lukket. 
Oprydning påbegyndes 
ca. ½ time før lukketid. 
Telefon/fax: 32 58 39 63  
Bondehuset@tiscali.dk 
www.bonderen.dk 
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komme når de har tid og lyst.  
Et fristed med mange muligheder 
for leg og kreative aktiviteter.  
 
Beliggenheden af de 35,556 m2 
store park, bevirker at beboerne 
af de 1800 lejligheder i bydelen 
trygt kan lade mindre børn gå 
alene på legepladserne, uden 
frygt for trafikken.  
 
Begge legepladser benyttes  
meget som besøgslegeplads for 
institutioner og skoler.  

Remiseparken - Københavns kommu-
nes første offentlige legepark - ligger 
centralt placeret i den Amager-bydel, 
der populært kaldes Urbanplanen. 
 
Remiseparken består af to legepladser, 
Bondegården og Byggelegepladsen  
(Bonderen & Byggeren).  
 
Hver af disse legepladser ledes af en 
uddannet pædagog, med assistance af 
hel- og halvdags medarbejdere.  
 
Legeparken og dens legepladser  
er børnenes fristed, hvor de kan  

Bonde-
gården 

Remiseparkens 
legepladser 

Teknik og Miljøforvaltningen 



Bondehuset er en offentlig dyre-
legeplads, der oprindeligt var 
indrettet i og omkring en fredet 
landbrugsejendom fra 1700-
tallet. 
Det oprindelige hus nedbrændte  
i 1995, og det nuværende hus er 
bygget i 1996. 
Stuehuset er indrettet til legestue 
og kontor, medens staldlængen 
benyttes til sit oprindelige formål 
- hjemsted for vore dyr.  
Besætningen består af ponyer, 
geder, kaniner, høns, ænder grise 
og ko.  

Især vore “faste kunder” blandt 
børnene deltager ivrigt i dyrenes 
pleje: fodring, strigling, rengøring 
osv. Ponyerne giver  rideture hver 
eftermiddag. Ofte kører vi tur med 
vores hestevogn. 
I legeparken, der er beregnet for 
børn mellem 3 og 14 år, er der sop-
pebassin, petanquebane, minigolf,  
legehuse, sandkasse og asfaltbelag-
te boldbaner der tillige kan fungere 
som skøjtebane. 
I legestuen er der legetøj og spil 
i forskellige sværhedsgrader. 

Byggelegepladsen er adskilt fra 
resten af Remiseparken med et 
hegn. Dette af sikkerhedsmæssige 
grunde, idet der på byggelegeplad-
sen er store legelandskaber og byg-
geområder, som ikke er egnet til 
helt små børn, hvorfor børn under 6 
år skal være sammen med en vok-
sen. 
Legepladsen er på 3.500 m2, og  
har en kombineret legestue- og  
værkstedsbygning på 125 m2. 

Her kan børnene, alt efter årstiden 
og vejret, deltage i husbyggeri, træ-
sløjd, hockey- og boldspil, køre i 
moon-harleyer eller lege på de man-
ge legeredskaber. Blandt andet er 
der en ridderborg og en stor svæve-
bane.  

Mange aktiviteter er således tilrette-
lagt, at børn på egen hånd kan gå i 
gang, og begynde at indhøste deres 
egne erfaringer. 
For personalet forløber dagen således: 
Vi starter med klargøring til at modta-
ge dagens første gæster, det er børne-
haver, skoler der er på udflugt, og sko-
leelever der har sen mødetid.  
Herefter er der praktisk arbejde, der 
må udføres i løbet af formiddagen. 
Ved 12-tiden kommer de første skole-
børn, og ved 15- tiden er der børn på 
mellem 6 og 15 år. Dagen slutter med 
fælles oprydning.  
For institutioner er der mulighed for  
at bruge legepladsens bålplads til sno-
brødsbagning, pandekager, pølser o.l. 

Bondegården 

Byggelegepladsen 

  
  
A Boldbane 
 B Haver  
 C Bålplads  
 D Svævebane 
 E Borg  
 F Hængebro 
 
 1 Sandkasse  
 2 Skak  
 3 Lille Tennisbane 
 
 4 Minigolf 
 5 Hængekøje 
 6 Soppesø  
  7 Vollyboldbane 
 8 Boldbane  
 9 Tennisbane   
 10 Grillpladser  
 11 Petanque, Skak,  
 backgammon  
 12 Kælkebakke 
 13 Naturleg 
 14 Rutschebane 
 15 Ridebane 


