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100 meter stien er et forløb af bevægelseselementer, 
interaktive lysbånd og taktile overflader formet 
som et langt legeelement, der indbyder til 
forskellig brug, og som samtidigt knytter an til 
aktiviteter i forsinkelsesbedene. Forløbet ligger ved 
legeområderne og multibanen og er udformet, så 
det giver et varieret udbud af træningsmuligheder, 
herunder klartring, gyngning, belanceøvelser mm. 
Elementerne kan også blot bruges til at hænge ud 
og læne sig op ad. I belægningen markeres 100 
meter som et lysspor, der lægger op til forskellige 
bevægelsesformer og leg, jf. teknologiafsnittet.  

De tilhørende taktile overflader sammensættes i 
overensstemmelse med mobility instruktørernes 
ønske om, at de afspejler typiske offentlige rum – 
altså fortov med forskellige slags kantsten og under-
lag – fliser med runde ”knopper” og fliser med riller, 
trapper med trin i forskellige højder og dybder. 
Udvalgte steder danner overfladerne faldunderlag 
i forbindelse med mere udfordrende bevægelses-
elementer. Disse kan også bare anvendes som sidde- 
og liggeflader.    

Langs 100 meter stien findes vandrender, hvor vand 
kan sættes i bevægelse. Disse forløb kan både være 
en del af gelænderet eller som en del af belægningen. 
Spande, der stedvist hænger på gelænderet, 
inviterer til at fylde renderne, som på forskellig kan 
danne billeder og former. Når gelænderet fyldes, vil 
det være en helt særlig oplevelse at følge vandets 
færden med hånden, inden det løber videre ned i et 
af forsinkelsesbedene.

Aktiviteter forbundet med 100 meterstien kan 
klares alene, som aktivitet to-og-to, som en mindre 
gruppe på 3-4 personer.

100-meter stien
Et led i bevægelsesloopet
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Aktiviteter      
100 meters stien; et forløb af rum for leg og ophold
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Kirsebærbakkerne    

Bakkerne bliver et helt nyt pejlemærke og 
landskabeligt vartegn for parken, der giver en 
ny identitet til kvarteret. I forårsmånederne, når 
kirsebærtræerne blomstrer, kommer dette til 
udtryk på helt særlig måde - en begivenhed for hele 
byen. Bakkerne tænkes i en højde på 4-5 meter 
og er et sted, hvor alle brugergrupperne, inklusiv 
medarbejdere, kan træne deres kondition, styrke og 
udholdenhed. 

Samtidig stimuleres sanserne ved at man kommer 
op i højden, får et andet udsyn og udsigten 
kan nydes i solen. Der er mulighed for sociale 
fællesskaber og arrangementer i større eller 
mindre grupper. Skråningen kan fungere som amfi-
situation. Eller man kan i ro og mag sidde og nyde 
den sidste aftensol i eget selskab omgivet af artsrige 
plantninger. Forskellige siddearrangementer gør 
det muligt både at ligge og sidde og nyde medbragte 
forfriskninger.  

Aktiviteter forbundet med Kirsebærbakkerne kan 
gøres på egen hånd, som aktivitet to-og-to og som 
mindre og større gruppe.
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For foden af kirsebærbakkerne og tæt ved 100 
meter stien findes en samling af større og mindre 
grøn-ne arealer, der lægger op til solfyldt ophold 
og giver mulighed for fodbold, rundbold, frisbee, 
krolf mm.. De nærliggende forsinkelsesbede er 
kantet med siddemøbler i træ, der udgør bander for 
en mindre multibane med et afdæmpet underlag. 
Her er der i høj grad skabt rammerne for fart - og 
’larm’, idet der kan spilles rullestolshockey, basket 
eller fodbold – både arrangeret, som en del af et 
rehabilite-ringsforløb, eller uformelt. 

De eksisterende nyttehaver placeres stort set 
samme sted som i dag i nær forbindelse med stien, 
såle-des det er tilgængeligt for ældre som benytter 
stok og folk med rollator eller kørestol. I forbindelse 
med haverne findes søen, der udgør et centralt 
orienteringspunkt og omdrejningspunkt for leg 
og læ-ring med vand. Herfra kan pumpes vand til 
nyttehaverne, som stedvist er hævede som højbeder, 
der tilgodeser kørestolsbrugere. 

I midten af de forskellige nyttehaver etableres et 
mindre lokalt opsamlingskar af regnvand, som kan 
åbnes via et simpelt skoddesystem. Til hvert lod 
hører en åbning, så det er muligt selv at styre, når 
der skal vandes. De mindre kar vil ved siden af sin 
praktiske funktion også være dragende, da de vil 
spejle himlen som en perlerække af øjne.

Boldbanerne ved Sletten, lille dam og Nyttehaverne 
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