
Besøg også vores facebookside eller www.skate4them.dk 
for mere information.

Kontakt: Formand: Gert Kristoffersen. 
skate4them@gmail.com. CVR: 41375280

Et mødested for børn og unge
I Them er der glimrende legepladser  
og et aktivt foreningsliv, men vi 
mangler et uforpligtende møde-
sted for børn og unge, hvor de 
kan være aktive sammen.

Vi drømmer om en indbydende 
skate- og løbehjulspark, hvor 
børn kan køre på løbecykel, 
rulleskøjter og løbehjul, og 
hvor unge kan udvikle sig på 
skateboard.

“Jeg bliver utrolig glad på lokalområdets 
vegne, når frivillige energiske forældre-
kræfter skaber nye aktiviteter for børn  
og unge. Them skate- og løbehjulspark 
inviterer til bevægelse, sjov og  
fællesskab.
    - Kim Egeskov, Lokalrådet

“Det er et spændende 
projekt med en skate-
park i Them. Vi har set 
hvordan skateparken  
i Silkeborg skaber 
liv og aktivitet, så vi 
støtter selvfølgelig op 
om projektet i Them. Skateparken 
kan kan blive et naturligt samlingssted for unge i 
byen og samtidig give skolen, daginstitutioner og forening-
sliv en ny udendørs facilitet. Jeg er derfor sikker på at en 
skatepark i Them vil bidrage til lokaludvikling i byen og i hele 
lokalsamfundet.

- Anders Christian Larsen, Silkeborg kommune  
(idræts og fritidskonsulent, Kultur og borgerserviceafdelingen).



“
På Toftebjerg hilser vi en skate- og løbehjulspark velkommen.
Det er kun skønt når et lokalområde benyttes af flere aldersgrupper 
– noget som medborgerhuset og biblioteket i øvrigt gør hver dag.

- Gitte Bæk Haurum, Teamleder for Toftebjerg - Them bibliotek og medborgerhus

Fakta om parken
Them skate- og løbehjulspark er 650 m2 og består af en lang række 
klassiske og gennemtestede skate-elementer. Banen er i samarbejder 
med FSR Beton, som har stor erfaring med opførsel af skaterbaner, nøje 
sammensat med øje for fart og flow, så mange brugere kan benytte 
banen samtidig.

Med henblik på at skabe en materielt langt-
idssikret bane med minimal vedligehold og et 
moderne udtryk udføres banen i beton.

Etableringsomkostningerne for parken forventes 
at være 1.820.000,- ekskl. moms. Pengene skal 
komme fra lokal støtte via salg af folkeaktier, 
arrangementer og sponsorater samt indsamling 
fra udvalgte fonde.

Hvorfor placeres banen ved Toftebjerg Medborgerhus?
•	 Synlig og central placering, hvor mange børn og unge cykler forbi på 

vej hjem fra skole.
•	 Praktisk placering ved siden af legepladsen hvor børn og unge  

i forvejen samles. På sigt kan de to områder integreres.
•	 Banen vil skabe mere liv centralt i byen.
•	Mere interaktion mellem medborgerhuset og byens børn og unge.
•	Områdets grydeform og beplantning giver optimale betingelser for 

opførelsen af parken og virker naturligt støjdæmpende. 


