
Kortfattet fælles orientering om den opdaterede udformning af beboerhuset 
 
I den opdaterede udformning er inputs fra de første to workshops indarbejdet. 
Beboerhuset er blevet ca. 50 m² mindre ved at gæsteværelser og værksted der udgået. 
Til gengæld er huset integreret i landskabet med gode forbindelser mellem huset og de fremtidige 
udearealer, og tagfladen er delvis begrønnet og aktiveret med opholdsareal med udsigt over byen 
mod nord. 
Der er fremvist to eksempler på overflader for den ”tunge” del med grønt tag, med støttemure / 
facader i hhv. pladsstøbt beton og cortenstål. 
Verificering af anlægsøkonomien udestår, kalkulation udføres umiddelbart efter workshoppen. 
Efterskrift: udføres i uge 43. 
 
Bemærkninger ifm. den fælles orientering 
Beboerhuset foreslås udført tidligt i renoveringsprocessen, så det kan benyttes ifm. at beboere der 
ikke genhuses får renoveret køkkener og bad. 
Knust beton fra det nedlagte garageanlæg ved afdeling 2 / Løgstørvej foreslås anvendt til opfyld i 
”bakken” op ad den tunge del af beboerhuset. 
 
Gruppe 1 

• Bekymring ift. anlægsøkonomi 

• Foretrækker betonfacader frem for cortenstål 

• Der savnes plads til affaldscontainere – kan evt. bygges ind i støttemuren mod syd (ud for 
køkkenet) 

• Der skal sikres effektivt emfang / udsugning fra køkken 

• Skuffelse over at gæsteværelser er udgået (fra beboer, der ikke har deltaget i de 
forudgående to workshops) 

• Fokus på materialevalg med lave krav til vedligeholdelse 
 
Gruppe 2 

• Gør opmærksom på at Nordeas grønne fond yder tilskud til solcelleanlæg, som evt. kan 
implementeres i projektet. 

• Der skal indarbejdes plads til storskærm + højttalere i multirum 

• Ønske om indbyggede rullegardiner til mørklægning 

• Foretrækker cortenstål, alternativt indfarvet beton så det ikke bare fremstår gråt 

• Facader skal være coatede, så graffiti kan renses af 

• Ønsker bålplads / underspillet amfi-scene på ”bakken” og glæder sig allerede til kommende 
Skt. Hans- og Nytårsaftener 

• Generelt begejstring for udformningen og ros til arkitekterne for at have lyttet til beboerne 
og forstået deres ønsker 
 

Illustrationer 
Planskitse og visualiseringer fremvist til workshop 3 kan tilgås via dette link → BF Kronjylland - 
afdeling 27 Skansegaarden - workshop 3 
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