
Projektbeskrivelse: 

Etablering af samværshave i Fodby 

Ved Sognegården i Fodby, Fodbygade 37, 4700 Næstved 

Kort beskrivelse 

Næstved kommune har bevilget 215.000 kr. til etablering af en Samværshave i Sognegår-

dens have i Fodby samt 45.000 kr. til opsætning af en bålhytte i forbindelse med Samværs-

haven. 

Fodby Menighedsråd støtter op om projektet og har således udarbejdet en lejekontrakt gæl-

dende for perioden 1. september 2012 til den 1. september 2025. Arealets størrelse er på 

2.600 kvm. Herudover ønsker menighedsrådet at støtte projektet med etablering af bøge-

hække forskellige steder på området, etablering af boldbane samt vedligeholdelse af de grøn-

ne områder. 

Det er tanken, at Samværshaven skal danne rammen om sociale aktiviteter og leg til glæde 

for borgerne i Fodby og omegn. Sognegården ligger tæt på Fodsporet, og det gør det let af 

komme til området fra fx Hyllinge. 

Samværshaven kommer i første omgang (fase 1) til at bestå af et legetårn, en sandkasse, en 

fugleredegynge, en petanquebane, 2 x bord/bænkesæt, en boldbane samt en bålhytte. Ar-

bejdsgruppen ønsker senere at udvide Samværshaven med etablering af aktivitetsområde til 

bl.a. ældre borgere samt et gyngestativ med to gynger (fase 2). 

Samværshaven etableres af frivillige kræfter i lokalområdet samt Menighedsrådet.  

Arbejdsgruppen bestående af medlemmer af Lokalrådet samt frivillige borgere fra lokalområ-

det håber, at Samværshaven vil blive taget godt imod og flittigt anvendt. 



Oversigt over Samværshavens placering af aktiviteter 

Fase 1 - 2014 

Område 1: Fri leg 

Græsområde på nordsiden af Sognegården. 

Anvendes til fri leg.  

Område 2: Legepladssystem og bøgehæk 

Området afgrænses af to gavle. 

Der opsættes et legepladssystem i Rubinotræ (se foto). 

Der etableres en bøgehæk omkring området med åbning mod kirken. 

 

Se endvidere beskrivelse af fase 2 



Område 3: Fugleredegynge 

Græsområde bag høje træer. 

Etablering af Fugleredegynge i Rubinotræ (se foto) 

 

Se endvidere beskrivelse af fase 2 - Etablering af gyngestativ med to gynger 

Område 4: Petanquebane og bord/bænkesæt 

Græsområde bag høje træer og ved hæk ud til indkørselsvejen til nabohuset. 

Etablering af petanquebane 

Opsætning af bord/bænkesæt 

Område 5: Aktivitetsområde for ældre 

Se beskrivelse af fase 2 - Etablering af aktivitetsområde for bl.a. ældre borgere 
 

Område 6: Sandkasse og bord/bænkesæt 

Græsområde med buske og træer 

Etablering af sandkasse (3x3 mtr.) 

Sandkassen sponsoreres af den lokale tømrer i Fodby.  

Projektet leverer bund og sand samt net. 

Opsætning af bord/bænkesæt 

Område 3, 4, 5 og 6: Bøgehæk 

Den eksisterende bøgehæk opgraves rundt om område 4, 5 og 6, og der plantes en ny hæk 

(højde 100-120 cm), der indrammer område 3, 4, 5 og 6 (dog med åbning mod sognegår-

den). 



Område 7: Bålhytte (4,5 x 4,5 m.) 

Område bag sognegården (vest for stalden, der ligger parallelt med stuehuset). 

Opsætning af bålhytte (se foto på næste side) 

Firkantet bålhytte med sider, der går 2/3-del op mod taget på to sider og helt op på 

to sider.  

Bålhytten har bænk langs væggen hele vejen rundt 

Der skal findes midler til indkøb af grill/bålsted.  

Etablering af boldbane 

Fodby menighedsråd vil i forbindelse med renovering af bygningen ved siden af om-

råde 7, etablere og planere boldbanen. 

Foto af bålhytte - dog uden sider 

Skraldespande i Sansehaven 

Der indkøbes og opsættes affaldssystemer/beholdere 

I forhold til tømning af disse skraldespande vil der blive lavet en frivillig ordning blandt byens 

borgere (med mindre kommunen stiller dette til rådighed). 

Toiletforhold i forbindelse med Sansehaven 

Der er toilet i kirken samt i stuehuset til Sognegården. Der kan laves aftaler med Menigheds-

rådet om benyttelse af toilettet i forbindelse med større arrangementer i Samværshaven. 



Område 5: Aktivitetsområde for bl.a. ældre borgere 

Aktivitetsområdet skabes med henblik på at give bevægelsesmuligheder til en bredere alders-

gruppe. Redskaberne skal appellerer til voksne som seniorer og skabe et fantastisk område 

med mulighed for motion og sociale fællesskaber på tværs af børn og voksne. 

Redskaberne vil blive bestilt i robinotræ og derved passe til de øvrige aktiviteter i Samværs-

haven. 

 

Se billeder for illustration på næste side. 

Fase 2 

Foto af gyngestativ med to gynger 

Område 2: Udvidelse af legepladssystemet 

Fx balancebomme, kravlelabyrinter, armgangssystem mv. 
 

Arbejdsgruppen ønsker på et senere tidspunkt at finde midler til at udvide Samværshaven 

med følgende aktiviteter: 

Område 3: Gyngestativ med to gynger 

I rubinotræ (mørkbejset) 
 

Område ?: Flere bænke og borde 

Hvis der vurderes at være behov for det, vil der blive opsat flere bænke og borde i Sam-

værshaven. 



Billeder til at illustrere Aktivitetsområdet i fase 2 


