
Naturlege-
pladsen er et 
spændende 
friluftstilbud til 
børn, familier 
og institutio-
ner i Københavns Kommune. Det 
kan bl.a. bruges til institutioners 
pædagogiske projekter, børne-
fødselsdage, familiesammen-
komster, rollespil, sport eller til at 
nyde en solrig dag i naturskønne 
omgivelser. 

Legepladsen er Københavns 
Kommunes største naturlege-
plads. Den rummer 25.000 m2 
spændende udfordringer for børn 
i alle aldre, og er i åbningstiden 
bemandet 
med pæda- 
gogisk perso-
nale. 

Særligt tilbyder Naturlegepladsen 
sig som et gratis, alternativt ud-
flugtsmål til byens børnefamilier 
med mulighed for fælles oplevel-
ser gennem leg, hygge og aktivt 

samvær på 
tværs af ge-
nerationer. 

Naturle-
gepladsen har 
ind i mellem 
særåbent på 
sommersøn-
dage i forbin-

delse med andre børne- og fami-
liearrangementer i lokalområdet. 
Det kan f.eks. være koncerter og 
andre kulturelle tilbud. Derom kan 
der oplyses ved henvendelse til 
personalet. 

Naturlegepladsen kan tilbyde de 
besøgende en lang række aktivi-
teter og muligheder både som-
mer og vinter, bl.a.: 
 

• Brug af bålpladser ved be-
stilling 

• Assistance til skolers og 
institutioners pædagogiske 
projekter 

• Udlån af mangeartede le-
gematerialer 

• Mulighed for tennis, bad-
minton, fodbold, bordten-
nis og en stor beach-
vollybane 

• …og meget andet 

Spørg personalet  hvis du vil vide 
om også dine planer kan realise-
res på legepladsen. 



Naturlegepladsen i Valbyparken 
Hammelstrupvej 41 

2450 København SV 
Tlf. og fax: 36 46 74 39 
e-post: natur@mail.dk 

Hjemmeside: http//:www.kk.dk/legeplads 
Åbningstider: Man-tor 9:30-17 og fre 10-17 

Valbyparken… 
Københavns største park! 

Naturlegepladsen er en del af 
Valbyparken: 

·   Rosenhaverne 
·   Temahaverne 
·   Vandet 
·   Frøparken 
·   Cafeteria (sommer) 
·   Store grønne områder 

Københavns Kommunes 
største  naturlegeplads 

Her er plads til alle 

1.  200 m fra bus linie 3’s endestation 
2.  10-15 min gang fra Sjælør Station 
3.  15-20 min gang fra Ellebjerg Station 
4.  Gode parkeringsmuligheder for biler og 

busser på Hammelstrupvej, via Mozarts 
Plads 

Sådan finder du 
Naturlegepladsen: 


