SKRÆNTEN

FORSLAG TIL REORGANISERING M.M. AF FRITIDSHJEM OG KLUB, BELIGGENDE EMDRUPVEJ 96
KØBENHAVN NV - FOR AT OPNÅ BEDRE FYSISKE RAMMER OMKRING BØRN OG PERSONALE

www.algreenarkitekter.dk

Skrænten er et rigtigt rart sted at ankomme til fra Emdrupvej. Man føler sig vel
modtaget på sin tur ned igennem haven og huset tager godt imod med sine
træbeklædte facader.
Når man kommer indenfor er det som om den ydre ”hygge” forsvinder.
Entreen er lidt mørk og snæver i forhold til at være ankomstrum til hele huset.
Fortsætter man ind i fritidshjemmets fordelingsrum, er der også forholdsvist
mørkt. Man fornemmer at der foregår noget lige overfor, hvor køkkenet er placeret
bag høje skabe, et fint og lyst køkken.
Grupperummene, 3 i alt, et mod øst og to mod vest. I vest holder Smuglerne og
Tolderne til i øst er det XX’erne der huserer. Grupperummene virker ved første øjekast lidt kaotiske og ustrukturerede. Børnene syntes det er svært at finde ting og
de voksne finder det er svært at holde orden.
Men som køkkenet er der også ret velfungerende rum i huset. Hele klub arealet
på 1.sal fungerer rumligt rigtigt godt, bortset fra nogle problemer omkring akustik
ved mange forskelligartede aktiviteter.
Som det ses af billederne fungerer farveholdning, møbler og de nedhængte lamper
i fællesrummet. Der ingen gardiner så vindues hullerne holdes ”rene” og dermed
virker de rolige i rummet.
På denne etage er også værkstedet og boldlegerummet/gymnastiksalen velfungerende. For begge rums vedkommende gælder at farvesætningen virker indbydende
og imødekommende. I værkstedet er den nedhængte belysning igen med til at
”skabe” rummet. Det behov der måtte være for solafslærmning klares med enkle
rullegardiner - en god løsning.
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EKSISTERENDE BÆNK
NYE NEDHÆNGTE LAMPER - TOLDBOD 120
PENDEL, se senere
DØR ISTEDET FOR FAST GLASPARTI
SEMITRANSPERENT FYRRETRÆES TREMMEVÆG
OVENLYS
NEDHÆNGTE LAMPER - BILLARD PENDEL, se
senere
NYE NEDHÆNGTE LAMPER SOM DEM I KØKKEN
BØRNENES SKUFFER
EKSISTERENDE SOFAER
NYE FYRRETRÆES REOLSYSTEMER MED
OPBEVARINGSKASSER
OPSLAGSTAVLER - SE BESKRIVELSE, Obs for
XX´ernes skydedøre de sidder indvendigt i det
storerum og ikke som vist på tegningen, hvor
for opslagstavler her foreslåes placeret på
skydedørene
MULIGHED FOR AT PLACERE YDERLIGERE AKUSTIKREGULERENDE OPSLAGSTAVLER OM NØD
VENDIGT
EKSISTERENDE WHITEBOARD INDBYGGES
I EN AKUSTIK REGULERENDE OPSLAGSTAVLE,
se beskrivelse
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EKSISTERENDE
SOFAGRUPPE
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HVAD FARVER ANGÅR - SE
FARVESKEMA LÆNGERE FREMME I
DOKUMENTET

FRITIDSKLUBBEN SKRÆNTEN - Emdrupvej 96, København NV
Emne:

Mål
: 1:100
Dato : 16.11.2009
Udar. : CA

STUEPLAN

Algreen Arkitekter MAA

Sænevej 4

3770 Allinge

FORSLAG TIL REORGANISERING

Tlf. 56483003

Fax 56483503
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OVENLYS
NYE NEDHÆNGTE LAMPER - BILLARD PENDEL,
se senere
STORT TUNGT GARDIN/FORHÆNG - RØD VE
LOUR, DER KAN AFGRÆNSE STØJ OG RUM, DET
SKAL DOG CHECKES MED BRANDMYNDIGHEDERNE
AKUSTIKREGULERENDE PLADER OPHÆNGT
OVER HANEBJÆLKER I DET OMFANG DET ER
NØDVENDIGT OG VIRKNINGSFULDT, se beskriv
else
INSTALLATIONSSKAKT ?
EKSISTERENDE GARDEROBESKABE
NYE FODTØJSRISTE UNDER GARDEROBESKABE, MEN I FULD BREDDE - UDNYT PLADSEN
NY REOL I HØJDE SOM SPEJL
ARBEJDSPLADSER - 3 STK., MASKINER PLAC
ERES UNDER BORDPLADE IMELLEM ARBEJDS
PLADSERNE HVOR DET ER MEST HENSIGTSMÆSSIGT
REOLER PÅ HELE VÆG FLADEN - SOM EK
SISTERENDE - CA.30 CM OVER GULV TIL UN
DER HANEBJÆLKE
UDVIDE EKSISTERENDE REOLVÆG SÅ MEGET
SOM MULIGT
KOPIMASKINE VENDT
EKSISTERENDE WHITE BOARDS
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BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL DE FORSKELLIGE RUM
MATERIALE KARAKTEREN I DE FORESLÅEDE ELEMENTER - FYRRETRÆ, JUTE,
FARVESÆTNING, NEDHÆNGT LYS MED MERE - BIDRAGER TIL AT SKABE
OVERENSSTEMMELSE MELLEM UDE OG INDE
ENTRE/TRAPPERUM:
Entre og fællesrummet i stueplan er, som tidligere nævnt, mørke at ankomme til. For
at gøre dem mere lyse og imødekommende foreslås:
- at etablerer et ovenlys i loftet/taget over trappen – som vist på tegninger
- samtidig at etablere nedhængt belysning, der i de mørke timer kan belyse
samme område.(Det har ikke været muligt at finde den eksisterende “værk
stedslampe”- den sorte lampe I har på 1.sal), men Louis Poulsen, som tidligere
har produceret den, foreslår Billard pendel.
Begge dele vil give dagslys til trapperummet og ned i stueplan.
Væggene i entréen er flotte, men pink er i denne sammenhæng en mørk farve der er
med til at tage lyset fra husets midte. Det foreslåes at vægge males hvide. Ønskes
en farve i rummet, kan væggen der vender mod udearealerne, males i en farve der
passer til gulvklinkerne. Forslag til farvevalg - se længere henne i beskrivelsen, hvor
der er et samlet farveskema for alle de implicerede rum.
Kobberlampetter på væg mod toilet, virker meget fremmede i fritidsklubben, i
forhold til øvrige inventar og foreslåes derfor fjernet og erstattet af nedhængte lamper, som Toldbod 120 pendel. Eksempelvis gul, som på billedet, men med gul ledning.
For at bidrage til bedre akustik foreslåes, som andre steder i huset, at der opsættes
store opslagstavler, beklædt med jute - for mere præcis beskrivelse af opslagstavler,
se senere.
Derudover bør det undersøges om det er (brandmæssigt) muligt at glaspartiet til
højre for døren ind til fællesrummet, kan blive til en dør der åbner indad. Hullet her
vil blive større og mere ”imødekommende” overfor de ankomne.
Ønskes entréen yderligere lysnet bør man overmale den ellers fint tegnede skov i
trapperummet med en lys/hvid farve.

BILLARD PENDEL

TOLDBOD 120 PENDEL

FÆLLESRUM:
Fællesrummet – fritidsklubbens ”hjerte” - er fordelingsrum til alle rum i stueplan. I
fællesrummet står en sofagruppe og prøver at skabe et “rum i rummet”. Et forsøg på
at forstærke dette er følgende tiltag:
- at der i rektangulære felter på væggen over sofaen males med en blå farve
se senere. Felterne males med en afstand til sofaen og øvrige kanter på 10-15
cm
- derudover foreslåes 2 nedhængte lamper, igen som Toldbod 120 pendel, her i
hvid eller lyseblå med blå ledning
- at opsætte en tremmevæg fra gulv til loft, placeret som vist på tegning,
opbygget i høvlede fyrretræes brædder, som på billedet. Tremmevæggen vil
udover at kunne afgrænse rummet omkring sofaen, kunne bidrage positivt til
akustikken
- overfor sofagruppen hænger hvide/lyseblå reoler ovenover disse foreslåes
ligeledes 2 nedhængte lamper, igen som Toldbod 120 pendel og i hvid
eller lyseblå med blå ledning, så de medvirker til at skabe sammenhæng og
hygge.

TREMMEVÆG
www.algreenarkitekter.dk

- en akustikregulerende opslagstavle i fællesrummet som vist på tegning.
Opslagstavlen foreslåes stor som vægfladen, hvor eksisterende whiteboard
hænger. Ønskes whiteboard bibeholdt kan den indbygges i opslagstavlen, så
den nye akustikregulerende del rammer whiteboarded ind - for nærmere be
skrivelse af opslagstavler - se senere.
GRUPPERUM:
Grupperummene, 3 i alt, et mod øst og to mod vest. Overordnet for grupperummene
har det handlet om orden.
Som det fremgår af tegningen tilføres følgende elementer til grupperummene:
- nye farve til visse af vægfladerne, som kommer af de eksisterende døre og
skydedøres farver i grupperummene, gul, blå og grøn.
- nye mobile reoler i ubehandlet fyrretræ, til opbevaring af diverse legetøj,
perler m.m. ting til børnenes udfoldelse, der også kan fungere som rumdelere.
På reolerne monteres hjul i den ene ende, der kan trykkes ned, så man ved at
løfte reolen, i modsatte ende, kan flytte den hvorhen man vil.
- opbevaringskasser til ovenfor nævnte legetøj med mere i samme farve som
skydedøre og ny vægfarve.
- nedhængte lamper, der kan give hygge og udpege/understrege steder i
rummene
- samt akustikregulerende opslagstavler
Tanken er at hvert grupperum sin farve, SMUGLERNE = GUL, TOLDERNE = BLÅ,
XX’ERNE = GRØN.
Farverne skal være med til at skabe identitet, hygge og hjælpe til at holde orden,
gøre det nemmere at rydde op og finde ting -det bliver nemmere at finde ud af hvilke ting der hører til hvilke steder. Det bliver nødvendigt også at mærke legetøj m.m.
så man ved hvilken opbevaringskasse og grupperum de hører til i.
De røde opbevaringskasser er tænkt som forslag til værkstedsrummet på første sal.

ABC reol - EKSEMPLER PÅ MULIGHEDER

Reolerne kan være fra ABC reolen. Systemet har flere forskellige slags elementer der
kan sammensættes på et utal af måder, som må afhænge af Skræntens behov. Se
vedlagte brochurer.
ABC reolen laver også opbevaringskasser i fyrretræ, som givetvis er mere holdbare,
men så skal de enten males eller mærkes på anden måde, så man nemt kan se til
hvilket rum de høre til.
Forslag til nye vægfarver gælder kun de på tegningerne opstregede vægflader og
som beskrevet ved sofahjørnet i fællesrummet, males rektangulære felter med en
afstand til øvrige vægge, lofter og gulve på 10-15 cm. Resten fremstår hvidt.
Forslag til placering af nedhængte lamper, også her Toldbod 120 pendel, fremgår
ligeledes af tegningerne. Her vælges lampe og ledning så det passer bedst muligt til
rumfarve.
Opslagstavler laves som beskrevet senere. De opsættes med overkant som døre og
skydedøre, ca. 210 cm over gulv, til ca. 30 cm over gulv. Bredden gives af hvor bred
væggen er, dog med luft, ca. 10-15 cm til kanter.
Der kan, om nødvendigt, opsættes yderligere opslagstavler på de malede vægflader
(som vist på tegningen) der kan fungere som akustikregulatorer og kan bruges til
ophængning af diverse produktioner børnene har lavet.
Børnenes skuffer foreslåes malet i grupperummets farve og placeret som vist på tegningen. Alle øvrige hylder(ikke dem under håndvaskene) og reoler m.m. fjernes fra
gruppe rummene, så de fremstår indrettet som på tegningen.
OPBEVARINGSKASSER - NOVA - FRA ILVA
www.algreenarkitekter.dk

TOILETTER:
På toiletterne males på vægpartier over fliserne, som vist på tegningen, med farve
som passer til gulvklinke - se farveskema.
Toiletterne på 1.sal er ikke registrerede, hvorfor der ikke er kommet med forslag til
farver her.
FÆLLESRUM 1.SAL:
Som vist på tegning af 1.sal er det akustikregulerende tiltag her.
Mulighed for ophængning af akustikregulerende opslagstavler. Her placeres de
over hanebjælker. Et stort rødt velour(eller lignende kraftigt stof, der kan opsuge
lyd) foreslås ophængt på stang mellem hanebjælker, så der, når det er nødvendigt
kan afskærmes indtil nichen, hvor der spilles Playstation m.m. - Dette skal godkendes af brandmyndighederne.
PERSONALE OMKLÆDNING:
Personale omklædningen fremstår meget rodet. det vil hjælpe om alt fortøj placeres på riste under opbevaringsskabe. Udnyt den fulde bredde under skabene til
fodtøjsriste. Ved siden af spejlet kan opsættes reoler på væg fra ca. 30 cm over
gulv og til overkant spejl, eller så godt det nu går op med reolernes størrelse. Det
giver mere plads til diverse ting og sager. Alternativt kan de foreslåede reoler ersattes af et skab, ligeledes monteret på væggen, så tingene er skjult bag lågerne.
PERSONALE RUM:
Personale rummet fremstår også temmelig rodet, som vist på tegningen foreslås
rummet indrettet på ny.
Med 3 arbejdspladser mod ydervæggen mod nord. Væggene mod øst og vest
foreslåes fyldt med reoler. Mod øst med nye reoler - eventuelt som de eksisterende
mod vest. Alternativt kunne det være hylder, i det omfang der er plads, i rummets
fulde længde. På vestsiden øges med det antal reoler der er plads til. På denne
måde kan skabes opbevaringsplads til alting og dermed større overskuelighed i
rummet. Kopi maskine foreslåes vendt så den står opad sydvæggen ved siden af
whiteboards. Der er på tegningen stiplet med blå farve, dette indikerer muligheden
for at farvelægge rummets vægflader over hanebjælkerne. - se senere farveskema.

OPSLAGSTAVLE - EKSEMPEL PÅ MONTERING PÅ VÆG

GENERELT:
Generelt for alle rum i fritidsklubben, fjernes alle gardiner og erstattes, de steder
det er nødvendigt, med rullegardiner i anonym farve, som dem der sidder i værkstedsrummet på 1.sal.
Udsmykning i fritidsklubben, kan være at bruge børnenes produktioner til at
udsmykke med – lad det være projekter man laver med børnene, som I har gjort
tidligere med de malede flader i de forskellige rum - udsmyk opslagstavler/akustikregulering – så udsmykningen skifter med børnene der går i fritidshjemmet.
OPSLAGTAVLER:
Nye opslagstavler foreslås lavet billigt og lavpraktisk. De steder, hvor der placeres
flere på den samme vægflade bør de have samme størrelse, så de hænger ens og
“rolige” på væggen. OBS for endelig opmåling på stedet, herunder specielt i grupperummene, da XX’ernes opslagstavler skal placeres på skydedøre, da disse er
monteret på indersiden i det store grupperum og ikke i de små læserum, som hos
SMUGLERNE og TOLDERNE.
EKSEMPEL PÅ MATERIALE OVERFLADE OPSLAGSTAVLER

www.algreenarkitekter.dk

Man laver en ramme i træ, i den størrelse der passer til det givne sted. I rammen monteres en blød masonit plade. Plade og ramme beklædes herefter med
jute, som vist på billedet - EKSEMPEL PÅ MATERIALE OVERFLADE OPSLAGSTAVLER.
Rammen monteres direkte på væggen med skruer og plugs, skruen sættes i en
ring, så den holdes på plads, som vist på billedet - EKSEMPEL PÅ MONTERING PÅ

VÆG.
Overfladen på opslagstavlen males i den farve der passer i det givne rum. Dette vil minimere noget af den akustiks regulerende effekt som den ujævne overflade har.

BELYSNING:
Hvad angår forslag til nedhængte belysning kan man vælge at monterer lamperne på kontaktskinner i loftet - så de kan afmonteres når der er behov for at
bruge rummene anderledes - f.eks i forbindelse med cirkus træning.
Den på wire monterede belysning i grupperummenene, fremtræder lidt uroligt grundet wirene på kryds og tværs. Ønskes dette renoveret en dag, med et
mindre energiforbrug til belysning til følge - foreslåes montering af indbygningsarmaturer. Disse vil få loftet til at fremstå mere “roligt” og dermed bidrage til
at rummene kommer til at have en roligere fremtræden - se vedlagte tilbud fra
Louis Poulsen.
FARVER:
Som beskrevet tidligere er farverne til grupperummene valgt med udgangspunkt
i eksisterende farver på døre og skydedøre. Den gule, den blå og den grønne.
Da det er ønsket at disse farver kan være med til at give yderligere identitet til
rummene til SMUGLERNE, TOLDERNE og XX’ERNE.
Billederne til højre er de associationer disse disse farver kan have i naturen og
som måske kan brugers yderligere i forhold til at skabe orden og identifikation af
legegenstande m.m.
Skemaet på næste side er scanninger fra bogen “FARVEORDBOG - farvernes
skjulte universelle signaler” skrevet af Lene Bjerregaard. Bogen er fra 2002 og er
en god bog til at blive klog på farverne og de signaler man gennem tiderne har
registreret de giver fra sig.
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GRUPPERUM - TOLDERNE

FARVESKEMA
FARVERNE ER FRA NCS - FARVESYSTEMET SOM ANVENDES
OVERALT SÅ MAN SIKRE AT MAN FÅR DEN FARVE MAN ØNSKER, DOG ANBEFALES DET AT LAVE PRØVE OPSTRYGNINGER FOR AT SIKRE AT DET BLIVER SOM I ØNSKER

ENTRE

GRUPPERUM - XX’ERNE

SOFAGRUPPE

TOILETTER

GRUPPERUM - SMUGLERNE

PERSONALERUM

www.algreenarkitekter.dk

ØKONOMISK OVERSLAG
GRUPPERUM OPRYDNING OG MØBLERING:
NYE REOLER OG BEREGNET 10 OPBEVARINGSKASSER TIL HVERT RUM
REOLER 6 REOLER, 2 TIL HVERT GRUPPERUM, HVER BESTÅENDE AF EN GRUNDREOL OG EN TILBYGNINGSREOL - MÅL I CM - H:179, D:40, B: 162(SAMMENBYGGET), PRIS PR. STK. CA. 2000,00 KR. (afhængigt af valg af tilbehør)
OPBEVARINGSKASSER 30 STK. Á CA. 60,00 KR = CA. 1800,00 KR.

BELYSNING:
MED HENSYN TIL BELYSNING HENVISES TIL GENNEMGÅEDE OG UDLEVEREDE
TILBUD FRA LOUIS POULSEN
For ovennævnte prissætning gælder at det er et overslag og det er eksklusiv moms. Der er ikke afsat penge til uforudsete udgifter.

OPSLAGSTAVLER OG MONTERING AF HJUL PÅ REOLER:
PRODUKTION OG OPSÆTNING AF OPSLAGSTAVLER, SAMT MONTERING AF HJUL
PÅ REOLER.
HVIS MAN STARTER MED AT LAVE 2 NYE OPSLAGSTAVLER TIL HVERT GRUPPERUM, SAMT OPSLAGSTAVLE OMKRING WHITEBORD PÅ SKABSVÆG VED KØKKEN
- IALT 7 OPSLAGSTAVLER - OVERSLAG PRODUKTION OG OPSÆTNING
CA. 5.000,00 - 10.000,00 KR.
ØNSKER EFTER FØLGENDE ELLER SAMTIDIGT PRODUKTION OG MONTERING AF
AKUSTIKREGULERENDE OPSLAGSTAVLER ER DET YDERLIGERE 9 OPSLAGSTAVLER - OVERSLAG PRODUKTION OG OPSÆTNING LIGELEDES
CA. 5000,00 - 10.000,00 KR.
HJUL SYSTEM PÅ REOLER, UDVIKLING OG MONTERING
OVERSLAG 5000,00 KR.
TREMMEVÆG:
FORVENTELIGT VIL DET TAGE EN SNEDKER 2 DAGE, INKLUSIV OPMÅLING OG
UDFØRELSE, TIMEPRIS ANSLÅET 400,00 KR. - 16 TIMER = 6400,00 KR. MATERIALE OMKOSTNINGER MAX. 2000,00 KR.
TRAPPE RENOVERING AF VÆGGE:
SE BESKRIVELSE OG OVERSLAG SÆRSKILT DOKUMENT
FORHÆNG PÅ 1.SAL:
ANSLÅET PRIS 2500,00 KR.
OVENLYS OG NY DØR:
ETABLERING OG MONTERING AF OVENLYS OG EFTERFØLGENDE EFTERBEHANDLING OMKRING HULLET
CA. 25.000,00 KR. (afhængigt af valg af ovenys)
NY DØR, MONTERET MELLEM 10.000-15.000,00 KR. (afhænger af hvor stor en
del af dørpartiet der skal udskiftes)

ETAPEVIS REALISERING AF FORSLAGENE:
Forslaget kan realiseres etapevis, det er en god ide at starte med grupperummene da behovet for orden er stort og vil glæde mange. Dertil skal siges at
går man i gang med ting der implicere flere rum er det en god og økonomisk rationel løsning at tage alt på en gang. F.eks malerarbejdet vil der være en økonomisk rationalisering i at male alt samtidigt.
1: start med at rydde op i grupperum, ved indkøb af nye reoler og
opbevaringskasser
2: produktion og ophængning af opslagstavler - der kan akustik regulere
3: etablering af tremmevæg, da det højst sandsynligt er samme snedker
der skal lave både væg og opslagstavler
4: trappe - renovering af nedbrudte vægge
5: etablering af forhæng 1.sal
6: etablering af ovenlys, som vil være et stort tilskud til lysniveauet i entre,
på trappe og i fællesrum, nye dør
7: maling af de vægge I beslutter skal have farve
8: indkøb og indretning af personalegarderobe og personale rum

MALERARBEJDE:
HVIS ALLE RUM DER ER FORESLÅET FARVELAGT MALES, OG DER FØRST MALES
PRØVER FOR AT SIKRE AT FARVERNE ER SOM ØNSKET, SAMT AFDÆKNING - FORVENTET TIMEFORBRUG TIL ANSLÅET TIMEPRIS PÅ 400,00 KR - CA.24 TIMER =
CA.10.000,00 KR.
INDKØB OG INDRETNING AF PERSONALE FACILITETER:
BORDE OG BORDBEN TIL ARBEJDSPLADSER ANSLÅET 5000,00 KR.
DIVERSE REOL OG FODTØJSRISTE PERSONALE GARDEROBE ANSLÅET
CA. 2000,00 KR.
NYE REOLER I PERSONALERUM ANSLÅET CA. 5000,00 - 10.000,00 KR.
www.algreenarkitekter.dk

