










Til Osted Kulturhus

Tillægsaftale omkring udvidelse af legeplads 

Denne aftale er et tillæg til brugsaftalen vedr. matrikel nr. 6ii, Osted By, 
Osted, som der er indgået mellem Lejre Kommune og Osted Kulturhus 
repræsenteret ved Niels Rasmussen den 18. marts 2019.

Lejre Kommune giver tilladelse til, at Osted Kulturhus udvider legepladsen på 
kommunalt grønt areal inden for det indhegnede område, som er en del af 
matr.nr. 6ii, Osted By Osted.

Legepladsen finansieres og bliver sat op og vedligeholdt af Osted Kulturhus.

Osted Kulturhus må opsætte legepladsen indenfor det areal, der er markeret 
med grønt på nedenstående kort:

 

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

K Stine Stetson
D 4646 4814
E scrs@lejre.dk 
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Ejerforhold
Det er Osted Kulturhus, som ejer inventaret, der bliver opsat på arealet.

Matriklen, hvorpå legepladsen etableres, har matr.nr. 6ii Osted By, Osted og 
ejes af Lejre Kommune.

Tilgængelighed
Da legepladsen etableres på kommunal jord, skal den være offentlig 
tilgængelig.

Vedligeholdelse
Det er Osted Kulturhus der står for den daglige og derved løbende 
vedligeholdelse af legepladsen samt faldunderlag, som der bliver etableret på 
arealet. 

Tilladelser fra andre myndigheder
Aftalen forudsætter, at Osted Kulturhus selv har indhentet de nødvendige 
tilladelser fra andre berørte myndigheder, inden og efter opsættelsen af 
legepladsen finder sted. 

Vilkår
Vilkår i brugsaftalen vedr. udlån af areal i Osted til legeplads af den 11. marts 
2019 og underskrevet den 18. marts 2019 af begge parter skal efterleves.

Varighed og opsigelse
Aftalen løber indtil én af parterne opsiger aftalen. 

Aftalen kan opsiges efter 11 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, med 10 
måneders varsel, af én af parterne. Opsigelsen skal ske skriftligt.

I tilfælde af opsigelse, efterlades arealet ryddet og i samme stand, som inden 
bestyrelsen for Kulturhuset i Osted overtog brugen af arealet, indenfor en 
rimelig fastlagt frist. 

Ønsker udlåner at overtage legepladsen, i den stand det står og er i ved 
ophør af aftalen, kan udlåner vælge at gøre dette. Meddelelse herom skal 
være fremsat af udlåner til låner senest fem måneder inden aftalens ophør.  

Aftalens ikrafttræden
Aftalen træder i kraft den 1. september 2019. 
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