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Hærværk på vores plads 
Det er med stor sorg og frustration, jeg hermed må orientere jer om, at vores fitness plads har været udsat 
for groft hærværk inden for de sidste par dage. 
 
Lørdag formiddag blev jeg ringet op af et af vore medlemmer som havde et arrangement på fitnesspladsen. 
Hun kunne meddele, at flere af vores redskaber var blevet voldsomt ødelagt.  
 
Jeg kørte naturligvis hurtigt derned og dette triste syn mødte mig: 
 

 
Vores benstems redskaber er alle 3 smadret og ubrugelige. Der er ikke kun tale om almindelig hårdhændet 

brug. Der er tale om udøvelse af kraftigt vold med henblik på ødelæggelse. 



 
Benstem redskaberne er ødelagt i sådan en grad at der skal genopbygges nogle nye med nyt egeplanker.

 

 
Ved vores 6 multiredskaber er der kun én som fortsat er intakt, Resten er brækket ned fra stuppene og har 

fået knækket flere af tværpindene. 
 



 
2 af liggeplankerne er brækket af fra stuppene og væltet omkuld. 

 

 
Tværpindene er knækket af og gjort redskaberne ubrugelige. 

 



 
Vores vippeplanker har man flækket i 2 stykker og gjort ubrugelige. 

 
Man fyldes med vrede og depression over at skulle opleve en sådan meningsløs vold. Formentlig begået af 
unge mennesker i en sanseløs ødelæggelsestrang og i en tilstand, hvor der ikke tænkes på de mange 
frivillige arbejdstimer private mennesker har brugt på at skabe glæde og gavn for andre. Det er redskaber en 
del af os har brugt rigtig mange timer på at få bygget op og brugt vores sparsomme midler på, at få råd til. 
Der er ikke tale om, at det er offentlige udførte redskaber, hvor vi bare kan ringe og bestille noget nyt. – Nej 
vi skal selv hen og finde midler og tid til at få redskaberne genopbygget. – Hermed endnu en grund til at 
anmode de af vores medlemmer, som endnu ikke har indbetalt deres kontingent for i år, om så hurtig som 
muligt at få dette klaret til vores konto i Sydbank: 
reg. nr. 0570 konto nr. 573-04-27397. 
 
Hidtil har det være begrænset med ødelæggelser på vores plads gennem de 5 år den nu har eksisteret. Vi 
er klar over når ting står offentligt tilgængeligt frit femme, kan det til tider friste destruktive elementer til at 
begå hærværk og vold, som man bevist ved, kan skade andre. Men det vi har oplevet nu overgår alt, da det 
efterlader os i en situation, hvor vores træningsmuligheder er ødelagt, indtil vi finder økonomi og tid til at 
udbedre skaderne. 
 
De bedste hilsner fra en meget trist formand 
 
Sven Heiner 


