
Boligforeningen Kronjylland  

Afd. 27 Skansegaarden Vorup 
Workshop 2, 26. september 2022 
 
 
Hermed tilbagemelding fra den anden workshop i Kronjyllands afdeling 27 Skansegaarden i Vorup. 

Workshoppen vedrørte landskab og beboerhus. 
 
Workshoppen blev afholdt den 26.09.2022 i festsalen på Bøsbrovej 33B. 
 
Deltagere;  
10 beboere / -repræsentanter, projektleder fra RandersBolig, Lene D Bjerregaard og følgende arkitekter 

fra Rambøll Danmark / Henning Larsen; 
Signe (Landskab), Cristina (Beboerhus) og Odd (Beboerhus) 
 
De 10 deltagere blev delt op i to grupper, der hver især skulle registrere hvilken beplantning der 
ønskedes bevaret.  
 
Registreringen blevet foretaget ved enten markering med spraymaling eller markeringsbånd. 

 

 
Udeområder / landskab 
Det er blevet formidlet, at belægning og beplantning mm. ryddes 6 m. fra facade i forbindelse med 
renovering og kloakseparering.  
Der er udtrykt ønske fra beboerne om, at noget af beplantningen gerne må bevares, hvis muligt.  
 

Workshop 2 bestod deraf af øvelsen at gå rundt med beboerne og registrere den beplantning, der 
ønskedes bibeholdt. Derudover blev det registreret, hvis der var andre ønsker ift. beplantning.  
 
Til registreringen var det aftalt, at følgende koncept benyttes så vidt muligt:  

- Markeret beplantning inden for 6 m. fra bygningsfacade ønskes bevaret. Ikke markeret 
beplantning ryddes.  

- Markeret beplantning uden for 6 m. fra bygningsfacade ønskes ryddet. Ikke markeret beplantning 
ønskes bevaret. 

 
Efter registrering gælder det generelt for hele området:  
 

• Træer inden for de 6 m. ml. facade ønskes bevaret, hvis i god stand.*  
• Kristtjørn over 1 m. ønskes bevaret.  

• Lauerbærbuske over 1 m. ønskes bevaret.  
• Ærtecypres over 1 m. ønskes bevaret.**  
• Buskroser ønskes bevaret*** 
• Espalier m. efeu må gerne bevares, hvis muligt, idet det er forholdsvist nyt, men det er ikke 

nødvendigt.  
• Granitkantsten B10 x L110 cm. (omkring bede) ønskes bevaret. 

 

Beboerhus 
Arbejdstegninger blev præsenteret i form af vedhæftede plandisponering + situationsplan + simple 
volumenstudier 

• Beboerhuset trykkes ned i terrænet med gulvkote omtrentligt som eksisterende boldbane 
• Caféen er placeret mod sydøst, mens multirummet er placeret / orienteret mod vest 
• Hovedindgang mod syd, sekundær indgang mod nord 

• Direkte indgang til grovkøkken + køkkendepot 
• Værksted og gæsteværelse er helt udgået fra beboerhuset 

• Der arbejdes videre med at etablere adgang til en del af taget, koordineret med 
landskabsprojektet 

 


