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Koblet i små naboskaber

”Området ved Kellersvej er et unikt sted. Det ligger der, i en
begrønnet lysning, med Gammelmosens randskov som en tryg
og beskyttende ramme. Området i lysningen er som en landsby
i byen, og giver associationer til en grøn og frodig forteby med
parkens store grønne plæne, Lillemosegård og de andre velbevarede bygninger. Det er her vi mødes, her der altid er liv og aktivitet, og her min bolig og mit liv på Kellersvej udfolder sig.
Området er attraktivt som boligkvarter. Her er mit handicap
ikke en hindring og mine svagheder bliver ikke fremhævet. Jeg
har mine bedste venner omkring mig, og her er et godt lokalmiljø. Jeg bliver ikke forvirret eller farer vild i området, for her er
et klart hierarki og gode stiforbindelser med masser af aktivitetsmuligheder.
Vejloop’et er blevet omdannet til en trafikreguleret og tryg Lokalløjpe, der skaber tryg adgang til alle områdets rekreative tilbud.
På løjpen finder jeg vej - den er en promenade, et landmark og
en logisk rygrad. Her møder jeg både min nabo og min kusine
som ellers bor et helt andet sted. Området er både for beboere
og andre borgere fra nærområdet. Jeg ser familier cykle igennem
området på vej til Gammelmosen, og min familie kommer her
også og er her i længere tid end før – nogle gange spiser vi sammen i min have.
Boligerne er gårdhavehuse bygget sammen i rækker og klynger.
De er faktisk helt almindelige rækkehuse, men der er fint plads
til mine egne hjælpemidler. Jeg har f.eks. lige fået en ny, fuldautomatisk seng, så jeg selv kan flytte mig over i min kørestol. I
min bolig er jeg tryg og den en indrettet, så jeg i dagligdagen
ikke har behov for stigmatiserende hjælpemidler som f.eks.
loftslifte, og personalet har også lette arbejdsprocesser. Her er i
det hele taget tænkt meget over hvilke velfærdsteknologier, der
styrker min værdighed og selvhjulpenhed. Men det bedste er min
egen gårdhave.
Og jeg elsker lufttørret tøj.
Boligerne er organiseret i en rytmisk og fleksibel struktur. I fremtiden kan det være, der bor nogle helt andre typer mennesker
her. Nogle boliger fremstår åbne og tilgængelige, som min, med
adgang fra fronten gennem haven. Andre er skærmet omkring
beskyttede haverum, og min nabo bruger den indre indgang
som hans primære. Ingen af delene udelukker hinanden. Fra min
bolig og min lille have har jeg udsigt til mosen, og jeg nyder at se
naturen, fuglene og byen børn lege i mosens kant. Generelt har
boligerne forskellige orienteringer, både udadtil og indadtil, og
der er stor diversitet og variation i forhold til udsigt i området.
Så det er ikke svært at sige:
’Her bor jeg – velkommen til mit hjem’
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GÅRDHAVEHUSET
Den fremtidssikrede almene bolig er et gårdhavehus. I gårdhavehuset integreres haven i huset, og huset i haven. Beboeren kan let
og ubesværet færdes ud i sin afgrænsede have og derfra inspireres til at bevæge sig videre ud - på stien der leder fra huset og
videre til alle områdets steder. Idéen er, at en ubesværet inde-ude
relation i det private gårdhavehus kan fordre en ubesværet privat-fælles relation i områdets udearealer. Overgangen bliver lettere, når man fra ‘sit eget’ kan følge med i livet ‘derude’. Gården
kan frit indrettes med møbler, planter, fuglekasser, tørrestativ m.v.

godt udsyn

Den beskyttede indgang fra fællesarealet dyrkes ligeledes som
’individuel bolig’. Fællesgangens udformning som en havegang,
nærmest som en vinterstue, skaber mulighed for direkte udgang
til gårdhaven fra den enkelte bolig med plads til individuelle og
overdækkede opholds- og indretningsnicher. Udlægget af ensidige boliger ud mod fællesgangen er prioriteret som væsentligt parameter for en attraktiv bolig, men disponeringen er også
arealkrævende.

landskabsparken

Aksonometri af 1 bolig

Udsigt over Kellersvej set fra syd

Plan af bolig 1:50 Nettoareal: 38 m

Snit gennem bolig 1:50
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ex. vindfang og fællesarealer. Bruttoareal: 45 m2 ex. fællesarealer
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Flow/aktivitetsområder
ZONER

INFRASTRUKTUR

TRYGHED I EN ÅBEN VERDEN

1 PARK (PLÆNEN)

MØDESTEDER
FYRREHAVEN
LINDEHAVEN
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BØGEHAVEN
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2 LANDSKABSPARK (GRÆSLANDET)
”RUM FOR BOLIG OG PRIVATHED”

3 LANDSKAB (MOSEN)
”NATURENS RUM”

STØJDÆMPEDE ZONER

BEPLANTNING OG LAR

Områdets afgrænsede karakter kan på den anden side
også udnyttes til at etablere Danmarks første ’demensby’,
hvor krydsende brugerﬂader, historiske lag og bymæssige
og rekreative tilbud tilbyder beboere ’den fulde pakke’
inden for en naturligt sikret og tryg perimeter.

”RUM FOR FÆLLESSKAB”

Organisering af en bogruppe

minibus P

1
1

Etapeplan og genhusningsplan
se

6

18

PAVILLONER

34
Boliger:
I dag 84 boliger (jf bilag 24)
Fremtidig 96 boliger (78+18)

24
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NY VEJ

BYGGEPLADS

BYGGEPLADS

ETAPE 01 VESTKLYNGE + RENOVERING OM TORV

ETAPE 02 NORD + SYDKLYNGE

ETAPE 03BYGNING 7 og 8 + PARK

Etablering af 2.600 m2pavilloner til
genhusning i centrum af området.
Pavillonbehov:
etape 1: 24
etape 2: 34
etape 3: 0

26 borgere ﬂytter til deres nye hjem
(24 fra pav. og 2 fra byg 10)

52 borgere ﬂytter til deres nye hjem (34 fra pav.
og 18 fra byg 8). Pavilloner nedtages.

6 bliver i bygning 8’s vestlige ende mens 18 botræningstilbud ombygges. Herved ombygges dagtilbud for autister og
sansehus .

3

ETAPE 02

ETAPE 01

ETAPE 02

ETAPE 03

Pavilloner tilsluttes til eksisterende installationer i ringvej
for henholdsvis el, vand og aﬂøb.

Bygning 9 frakobles i forsyningspunkt mellem bygning 6 og
bygning 9.

Bygning 10 frakobles i forsyningspunkt mellem bygning
8 og bygning 10.

Renovering af blok 8. Afrigning af pavilloner og reetablering af plænen og øvrige områder i h.t. landskabsplaner

Etablering af ny vej syd om bygning 9. Denne vej vil efter
byggeriets afslutning udgøre en permanent del af
landskabsbearbejdningen.

Bygning 9, i alt 24 boliger, nedrives. 1 klynge med 26 boliger
opføres.

Bygning 10 nedrives når indﬂytning i etape 1 har fundet
sted. To klynger med i alt 52 boliger opføres.
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Organsiering skaber tryghed og sikrer godt opsyn
mellem fællesaraler og boligernes ‘bagindgange’.
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TRYGHED OG OVERBLIK

Bogruppens placering på grunden sikrer varierede udeareal
er og udsynsforhold fra den enkelte boligrække. Derudover
skabes gode kik fra den beskyttede have og havegang ud i
området.

plejeboliger
fæ
l

1

fæ
l

Landksabsparken

plejeboliger

4

naboklyngen

udkig

6

udkig

byen

tryghed og overblik

Mosen

7

4

Boliger kan sammenlægges over tid eller konverteres til traditionelle boliger.

mosen

ha
ve

8

7

B

FREMTIDSSIKRING

5

fæ
l

les

fæ
l

6

plejeboliger

les

7

8

10

9

11

12

13

FREMTIDIG KLYNGE /FORTÆTNING MOD NORD
Klyngen orienteres mod syd og kan opføres som terrasssehuse med plads til ﬂere boliger end de efterspurgte.

Torvet etableres og bygning 11 og 12 ombygges. Lokalløjpen udbygges evt. i takt med den enkelte klynger for at
sikre god tilgængelighed fra første dag man ﬂytter i ny
bolig.

Bygning 2 og 3 nedrives for at give plads til ny vej og
parkering .
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Naborækkerne deﬁnerer en social strategi for en bo-gruppe
med udgangspunkt i et overskueligt antal beboere. Håbet
er, at både beboere og deres pårørende med de mindre
naboskaber nemmere kan udvikle personlige relationer.
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3 etager

5

BYGNINGSDELE

11

MURE

GRØFT
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STØJAFSKÆRMENDE ELEMENTER:

3

VARER IND/UD

VANDETS VEJ
LAVNING

Gårdhavehuse kobles i naborækker af 4-5 enheder, der
organiseres i bo-grupper om trygge, skærmede haver.
Bo-gruppen består herved af 3 boligrækker, og kan dermed
naturligt opdeles i op til 3 undergrupper.
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selvstændige enheder

7 boliger
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LOMMER FOR AF- OG PÅLÆSNING

FRA ‘1 TIL 2’ BO-GRUPPER

7 boliger

2

3

EKSISTERENDE & NYE TRÆER

7

7

6

5

1

6

4

OFFENTLIG CYKEL/GANGSTI (HØJMOSEKILEN)

1 BO-GRUPPE (13 boliger, 1 fælles, 1 service)

STØJDÆMPEDE ZONER FOR UDEOPHOLD
1 - PRIVATE HAVER
2 - FÆLLES HAVER
3- FÆLLES / OFFENTLIGE UDOPHOLDSRUM
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EN NY ORGANISATION AF ALMENE BOLIGER I SMÅ NABOSKABER
Området er rigt på nuancer og består af interessefællesskaber (på tværs)
og bofællesskaber (i klynger). Her er mange fine tilbud i form af teater
og festsal, café, værksteder og dyrehold. Og her er god plads til udendørs
træning, open air bio, sansestier, legepladser, orangeri, trafiktræning, attraktive arbejdspladser og mindre servicetilbud.

Støj og klimapåvirkning tæmmes i forslagets helhedsgreb, der definerer et katalog af klare byrum og zoner fra den offentlige plæne og det indrammede torv til den helt private gårdhave ved den enkelte bolig. Kataloget tager udgangspunkt i tre styrende zoner for udearealerne; Parken (rum
for fællesskabet), Landskabsparken (rum for boligerne) og Landskabet
(naturens rum).

Nybyggeriet indskriver sig naturligt i et tydeligt funktionshierarki med
fremhævelse af ´Forten´ som det offentlige byrum, den pæne park, som
boligklyngerne omkranser i form af klynger i den halvoffentlige og mere
vildsomme Landskabspark. Rækkehusene optræder som semiprivate boligstrukturer omkring de lokale boligstier, mens gårdhaven ved den enkelte
bolig definerer den private sfære.
Bo-grupperne kobles via diskrete fællearealer til klynger. Organiseringen
opleves som et sammenhængende boligkvarter på tværs af klyngeinddelingen (institutionsenheden), og som udadvendte boligstænger fra alle sider
i Landskabsparken, der samtidigt respekterer områdets visuelle akser og
borgernes frie tilgængelighed mellem de landskabelige attraktioner. Bygning 8 bevares til botræningstilbud og dagcenter for autister. Bygningens
placering understøtter nybyggeriets primære intentioner om boligfronter
ud mod det fælles, og vil sikre en rimelig helhed i bebyggelsen i årene til
den nedrives.

Boligtypologien er åben for fortolkning og anvendelse, idet den kan imødekomme andre boligbehov som f.eks. seniorboliger eller traditionelle rækkehuse, eller bofællesskaber i forskellig form. Boligen er det første man
møder, mens fællesfunktioner fremstår som baghuse, og servicearealer er
helt usynlige, idet de er integreret i selve boligtypologien, så de kan konverteres til bolig over tid, hvis ønsket. Bolig frem for ydelse.
DEN ARKITEKTONISKE IDÉ

Vi har med ovennævnte ønsket at skabe et helhedsgreb, som integrerer
kommunens visioner, beboernes særlige behov, de høje bæredygtighedskrav og områdets mange kvaliteter i et arkitektonisk afbalanceret og enkelt greb. Enkelthed er både smukt og robust som ramme for nuancer, for
de levede liv, for forskelligheden og for fremtidens ukendte behov. Vi har
netop dyrket elementerne fra rækkehuset og klyngehuset i ønsket om at
skabe et boligtilbud på Kellersvej, der udstråler visionen om værdighed
og privathed. Velkendte og effektive strukturer for plejehjem og døgninstitutioner er i alle henseender omskrevet til den mere traditionelle tæt/lav
boligtankegang.
Boligklyngerne optager alle delfunktioner i et samlet arkitektonisk greb.
Sekundære funktioner som skure og støjskærme er udnyttet til at underbygge boligernes arkitektoniske profil som selvforsynende enheder.
Fortil mødes man af havelågen til den beskyttende gårdhave, der virker
tryghedsskabende både indefra og udefra. Gårdhaven skærmes af en robust havemur, proportioneret til at skabe både privathed og udsyn fra
en kørestol. Skuret indgår som den ene væg i gårdhaven, med plads til
husnummer og evt. egen postkasse. Der er indkik til stuen og gerne helt
gennem boligen til baghaven. Bagtil skabes adgang til boligen fra den
beskyttede havegang, en glasinddækket gangzone, der indrettes som et
uderum, selvom det ligger inde. Tanken er, at zonen herved kan bruges
som en slags vinterstue med direkte udgang fra boligen til egen overdækket niche i ’baghaven’.

Plan 1:200 af alle delområder

Boligen markeres af en tagform, der integrerer skure mod gårdhaven og
udhæng/vinterhave mod baghaven. Tagformen definerer herved en helstøbt boligklynge omkring en skærmet baghave, der kan indrettes efter
beboernes plejebehov.

Boligerne nærmest fællesarealer indrettes til henholdsvis vaskeri med
udendørs spule-/ tørreplads og personalehus med egen gårdhave. Herved
bidrager service- og personalefaciliteter til at skabe liv ’mod gaden’. Udhæng udnyttes til ophold og cykelparkering, og de fritliggende gavle omkring passager til fællesstuerne udnyttes til integrering af affaldsskure og
faste bænke.
SAMMENHÆNG MELLEM NYT OG EKSISTERENDE

De historiske bygninger skal og kan ikke mimes, men i stedet fremhæves
for deres detaljerigdom og høje kvalitet. Den nyere bygning 6 spiller
en forholdsvist neutral rolle i området, hvilket passer meget godt til de
herboende autister. De nye boliger i forslaget fremstår med deres egen
fortælling, med egen skala og rytme, nedtonede, men i en kvalitet, der
harmonerer med tyngden i området, dvs med synlige tage, murede facader,
gode og rytmiske facadeproportioner og enkle, veludførte detaljer omkring
gårdhaver, indgangsparter og udhæng om de indre fælleshaver. Boligerne
står rent og enkelt som ét-etages klyngehuse i den grønne landskabspark
mellem ’Fort’ og Gammelmose - som boligkvarterer omkring landsbykernen.
Den fremtidige materialeholdning for området som helhed er i nuancer af gule, røde, og mørkbrændte tegl samt pudsede facader i forskellige
lyse toner. De synlige tagflader er overvejende mørke, hvilket muliggør en
æstetisk afbalanceret integration af aktive energitiltag og fremhæver de
mange store træer. Bygninger varierer, men fælles er de gode materialer,
der patinerer smukt, samlet af den grønne park med rig mulighed for yderligere nuancering af lokalmiljøer.
Synlige indgreb i eksisterende bygninger sker med glas og cortenstål eller
anodiseret mørkgyldent alu, der på en gang harmonerer med områdets
materialeholdning og skaber arkitektonisk spænding.

Relationen mellem nyt og gammelt videreføres i landskabsstrategien. Det
historiske hjerte sammenbindes af en tilgængelig belægningsplade, Torvet,
som etablerer nye vigtige kantzoner og generel tilgængelighed i et enkelt,
stærkt og samlende greb. Bygningerne bliver mere tydeligt indskrevet i
det primære flow gennem området, og man ledes præcist og naturligt til
de primære indgange i service- og fælleshuse. Byrumsinventar og grafisk
bearbejdning af Lokalløjpen skaber en ny fortælling i området suppleret
af en tydelig markering af offentligt, halvoffentlige, semiprivate og private
zoner, som udspiller sig under kronerne af de mange bevarede træer.

lokalsti

gårdhave

bolig

havegang med udhæng

Principsnit 1:100 gennem ‘baghaven’ af en bo-gruppe

Ekstra boligklynge

plejeboliger

‘baghave’

havegang med udhæng

bolig

gårdhave

lokalsti
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UDEAREALER

FESTSALEN I BYGNING 11

Udformningen af udearealernes tilbud tager udgangspunkt i beboerne,
men organiseres og indrettes så udefrakommende brugere og borgere også
kan få glæde af området. Projektet etablerer nye stiforbindelser og steder,
som på én gang binder området og dets tilbud sammen og skaber overskuelighed og hierarki i færdsel rundt i området. På denne måde skabes
gode sammenhænge mellem alle områdets funktioner. Alle 8 programønsker for udendørs aktiviteter indarbejdes som tilgængelige steder langs de
4 nye forbindelser: Højmosekilen, Lokalløjpen, Torvet og Sansestierne.

Bygning 11 transformeres med udgangspunkt i sit arkitektoniske sprog.
Store skuffer trækkes ud under baldakinen og skaber plads til nye, synlige
funktioner som indgange, bevægelseshus og udhæng som invitationer til
de forbipasserende. Skufferne udføres i harmoni med nyt byrumsinventar
i ædelt metal som corten eller gyldent anodiseret alu, så de på samme tid
udtrykker moderne transformation og harmoni med fortens nuværende
materialespil. Indvendigt fores skufferne med lyse træpaneler, alternativt farvede paneler i individuelle toner, så de fremstår synlige, varme og
imødekommende. Samtidigt skaber de overdækkede steder ved alle nye
indgange og er en del af den visuelle identitet og integrerede way finding,
underspillede, men markante i øjenhøjde.

HØJMOSEKILEN ’FRA ‘STREET’ TIL MOSE’

Højmosekilen løber som en bred offentlig sti igennem området og forbinder byen til højmosen. Den offentlige passage vil ad Højmosekilen let kunne
sive igennem området og desuden benytte sig af de aktiviteter og opholdsmuligheder, som kilen er podet med. De forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder, som flere steder er integreret i kilen, henvender sig i højere
grad til offentligheden end de øvrige funktioner i området. Dette giver beboere og personale mulighed for at øve social interaktion og trafiktræning
på disse bestemte steder i Højmosekilen. Aktiviteterne og opholdsstederne
strækker sig fra en urban karakter ved Buddingevej til en mere landskabelig karakter ved højmosen, hvor Højmosekilen munder ud i det eksisterende stiforløb der løber ud i mosen.

Tættest ved Buddingevej etableres en multibane, som kan benyttes til boldspil og leg. Ved særlige lejligheder kan arealet anvendes til supplerende bilparkering. Vi håber området vil invitere til aktivitet for områdets børn og
unge. og fungere som en inviterende lokal byplads. Som forlængelse heraf
er placeret et trafiktræningsareal, som giver beboerne mulighed for at øve
trafikale udfordringer i beskyttede rammer. Områdets børnehaver og yngre
skoleelever kan også træne her. På parkens grønne plæne slår kilen et slag
mod nord og danner ramme om kørestolsvenlig tribune og tilgængelig amfiscene. Amfien integreres på stilfærdig vis som grønne trin med sidde kant
og en fast scene i plænen. Resten af parken friholdes til fri leg og fleksibel
rekreativ anvendelse.
LOKALLØJPEN OG DE NYE MØDESTEDER

Den eksisterende del af Kellersvej, der løber som et loop omkring parken,
bevares, men ændres i funktion og udseende. ’Lokalløjpen’ er beboernes
nye hovedgade som man altid kan orientere sig efter og bevæge sig på
rundt i området. Fra Lokalløjpen skabes individuelle adgange til alle
bo-grupper, og overgangene til de enkelte bo-grupper markeres på lokalløjpen som små mødesteder med individuelt særkende og opholdsmulighed.
Langs lokalløjpen opleves bo-gruppernes mødesteder som små pladser
særlig variation og beplatning. Man kan cykle forbi festsalen, løbe rulleskøjteræs, suse løjpen rundt i gummisko, tage en pause på en opholdsbænk,
en afstikker til Højmosekilen eller bevæge sig ud på sansetur i Landskabsparken. Lokalløjpen er områdets logistiske rygrad og udgangspunktet for
bevægelse ud i hele området.
TORVET

Torvet (ønske 1) etableres som en ny og samlende belagt flade, der binder
de mange små uderum ved de centrale bevaringsværdige bygninger sammen. Torvets nye gulv udføres i in-situ-støbt beton, som i ét greb gør alle
aktivitetshuse fuldt tilgængelige for alle. I fladen er slidser nænsomt skåret
og foldet til ramper og udsparinger for at imødekomme niveauspring og
skabe niveaufri adgang. For at øge tilgængeligheden og binde yderligere
sammen, er muren i gården revet ned, så der skabes et centralt og roligt
pladsrum. Man kan fremover bevæge sig uhindret fra salen i nord til dukkehuset i syd, og på sin vej nyde Torvets vifte af tilbud og rekreative rum.
Gårdrummet indrettes med en langsgående grøn lund mellem pladsens
eksisterende stynede lindetræer, hvor nye magnolier danner et luftigt,
blomstrende grønt tag over gården. Mod caféen findes et vandspejl, der
udover at have kunstnerisk værdi, også bidrager med afslappende rislen i
nærheden af den nye café’s udeområde.
SANSESTIERNE

Sansestierne er en diskret, tilgængelig og oplevelsesrig rute af stampede
grusstier i Landskabsparken. Ruten udspringer fra Lokalløjpen og optræder som afstikkere fra denne, hvor den forbinder aktiviteter, mødesteder og sanselige elementer der er henvendt til beboerne. Rutens stier er
derfor mere hemmelighedsfulde og opleves med flere sansestimulerende
elementer. Ruten slår slag omkring sig selv og aktiviteter, således at den
aldrig slutter, men i stedet er en endeløs opdagelse af nye steder.
som en slags vinterstue med direkte udgang fra boligen til egen overdækket niche i ’baghaven’.
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Principsnit 1:100 gennem fællesareal i en bo-gruppe
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Salen udvides mod nord og eksisterende scene nedlægges. Der opsættes
foldevæg i 3.dels punktet af festrummet med mulighed for 2 indgange fra
en ny foyer i skuffen ud mod forpladsen mod øst. Der kan nu opsættes mobilscene i begge ender af salen, og der vil med de nye servicearealer kunne
skabes back stage arealer i begge ender i forhold til denne fleksibilitet. Nye
servicearealer og depoter placeres i skuffen mod nordvest, der udvendigt
definerer en overdækket niche med bænk. Fra Lokalløjpen ledes man til de
nye indgange på bygningens østside, af stier af fliser i det grønne hvor man
ankomme til indgangen under det store træ. Indgange med birum leder
hhv til festsalen og til det nye bevægelsesrum.

Caféen placeres under baldakinen mod syd, der udvides og tilføres en
skuffe med ny indgang og vindfang med plads til hjælpemidler. Indgangen
bliver en tydelig markør for besøgende, der ankommer gennem Parken fra
vest eller via Lokalløjpen fra øst, samtidigt med at den indgår som aktør i
Torvet. Baldakinen udvides yderligere med tagudhæng til solafskærmning
og overdækket udeservering. Centralt mellem sal og café opbygges en ny
kerne til hhv gæstetoiletter og køkkenfacilitet med direkte vareindlevering
fra nordvest og let adgang til kælder i bygning 12. Indretningen sikrer både
mulighed for at afholde individuelle aktiviteter i sal og café og store fælles
aktiviteter. Jo større fleksibilitet, jo højere sandsynlighed er der for at faciliteterne udnyttes optimalt.
FÆLLES BOLIGAREALER BYGNING 19/11

De nye fællesarealer til de almene boliger tilføjes bygning 11 som en
diskret udvidelse med respekt for bygningens stærke og enkle udtryk.
Fremfor at konkurrere med salen som samlende facilitet, tilføjes de nye
funktioner som en udbygning mod nordøst. Sal og bevægelsesrum bliver
hermed faciliteter, der både kan fungere selvstændigt via to nye separate
indgange med toiletfaciliteter, eller som faciliteter der kan supplere hinanden ved større forsamlinger, hvor bevægelsesrum kan fungere som back
stage for salen, som forrum eller som anneks. Det er os magtpåliggende at
sikre, at de nye faciliteter er fleksible og kan optage forskellige brugsmønstre, og at dobbeltbrug/flerbrug bliver en del af anlæggets filosofi i forhold
til at skabe liv og synergi i ’Forten’.
DUKKEHUSET I BYGNING 19

Dukkehuset udvikles med udgangspunkt i bygningens romantiske præg.
Udvendigt fremstår facaderne uberørt. Huset indskrives i Torvets nye ’gulv’,
med bevaring af hovedindgang mod nord og ny udgang fra opholdsstuer
til ny terrasse mod syd.Indenfor dyrkes bygningens 4 primære funktioner
som 4 dagligstuer med hvert deres særlige præg.
BOTRÆNINGSTILBUD

Bygning 8 indrettes pragmatisk med 18 botræningstilbud, grupperet i 2. Få
steder etableres ekstra døre for bedre tilgængelighed til fællesrum. Overskydende opholdsareal foreslås anvendt til depoter, så bygningen ikke skal
skæmmes af tilstødende skurbyggeri. Generelt udnyttes de eksisterende
rammer optimalt, hvor de få ubenyttede rum mod nord inddrages som
nicher på gangen med kik til de flotte, men støjforurenede, grønne arealer
Den sydvestlige fløj indrettes til dagtilbud for autister med egen skærmet
terrasse. Boliger foreslås tilført markiser mod syd. Desuden anvendes blok
8 til dagtilbud for autister.
AMBULATORIUM I BYGNING 7

Bygningen omdannes med så få ændringer som muligt, men med stort
fokus på overskuelighed og nærmiljø. Den vestlige del anvendes som klinik
med egen indgang, ventezone og gode personalefaciliteter. Når her ikke
er patienter, er området roligt for personalet. Fodklinik kan evt. udføres
om egen ’butik’ med indgang direkte fra gaden.I den østlige fløj indrettes
sansehus med indgang fra Lokalløjen. Her fjernes vægge ud til gangzonen,
som bliver ny rummelig rygrad en række tema nicher der kan afskærmes
let via smukke tekstiler.
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TORVET med ny indgang til café, nyt orangeri, og en samlet ny belægning omkring en ny grønning med indbygget vandbassin
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bygning 13

Transformation af bygning 11 og 12

Fællesarealer opføres som baghuse i
forhold til boligerne, og muliggør ved
deres tilbagetrukne position dels at
understøtte visionen om ’bolig frem
for ydelse’, dels at tilbyde attraktive
dagligstuer for beboerne i de enkelte
bo-grupper med mulighed for god
relation mellem inde og ude, uden generende indblik fra forbigående, men
med godt udsyn til de enkelte boliger.
Fællesarealer udføres som enkle stuer
med godt dagslys, der kan indrettes
fleksibelt via mobilt møblement. Tagflader over fællesarealerne udnyttes
til fuldintegrerede solceller/solvarmepaneler, hvorved baghusene kommer
til at stå med en særlig stoflighed.

Planudsnit 1:100 af fællesarealer i en klynge/ 2 bo grupper

Kig fra den ‘vilde’ ende af Højmosekilen ind mod parken og det historiske torv
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