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1. Analyse
Vi er gået praktisk til værks og stillet borde op i de forskellige områder og undersøgt hvordan, eller om de bruges i forvejen. Vi har set hele anlægget og opholdt os i café, foyer og
andre lokaler for at forstå centeret og mulighederne, og vi har talt med de unge, og hørt
om deres ønsker. Vi har indsamlet tilgængeligt materiale og interviewet forpagtere, medarbejder og ledere i Birkerød Idrætscenter. Det har ført til nogle overordnede konklusioner (se bilag 1) for, hvad der skal forandres for at gøre Birkerød Idrætscenter til et attraktivt socialt forsamlingssted med attraktive idrætstilbud. Det har ført til nogle overordnede
konklusioner:
•

Arealerne skal
o skabe mulighed for større interaktion mellem brugerne
o større lyst til at være i centeret før og efter aktiviteter
o skal skabe mulighed for at café og foreninger kan reklamere for sig selv
o fremstå hyggelige og med behageligt lys i stedet for den højtplacerede
”kolde” og skarpe belysning for at skabe en mere intim og hyggelig atmosfære
o skabe en fornemmelse af et rum med mindre loftshøjde gennem eksempelvis beplantning og lavere hængende belysning

•

Centeret skal huse alle aldersgrupper

•

Centeret skal gøre det attraktivt for unge, som i dag forlader centeret til fordel for andre lokaliteter

•

Centeret skal tiltrække nye målgrupper

•

Der er stort potentiale i at få udøvere af udendørs sport til at bruge de indendørs arealer mere

•

Der er brug for et nyt udtryk, hvor caféen og foyeren bliver til et elegant, rummeligt
og alsidigt rum med forskelligartede områder

•

Der er brug for mindre og større områder med forskellige typer af opholdsmuligheder
og siddepladser

•

Der er brug for et dynamisk miljø med fleksibilitet til at afholde arrangementer og seminarer

•

Der skal være naturlige færdselsveje, som falder ind i miljøet og fjerner fornemmelsen af at være i en lufthavn
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•

Rengøringsvenlige og solide møbler og genstande

•

Et levende miljø som fletter café, foyer, byrum og udendørssport sammen

•

Integration af 1. sal i forhold til indretning og flow, og dermed tilgodese flere behov

•

Sætte rammerne for stue og 1. sal i forbindelse med caféen kan anvendes til eksempelvis events, hvor der tages storskærm eller en scene i brug

Det har ført os til en række konklusioner om elementer, der skal implementeres i Birkerød
Idrætscenter. Indretningen af området indebærer både en nyfortolkning og en opstramning af det eksisterende:
•

Genanvende møbler og lamper

•

Genanvende eksisterende lamper og tilføje nye laverehængende behagelige lamper

•

Der skal være et område, hvor trænere fortsat kan mødes uden for multihallen i foyeren

•

Foyeren fornyes med flere møbler og ny belysning

•

Et større område foran caféen til servering af drikkelse og mad

•

Gangarealer der skaber naturlige færdselsveje

•

Udstillingsområder, der falder ind i miljøet, hvor både café og idrætsforeninger kan
vise frem hvad de laver, og gøre reklame for arrangementer, og dermed skabe mere
atmosfære af sammenhold omkring centeret

•

Et elegant område, hvor brugt service kan afsættes så indtrykket af caféområdet
kommer i samklang med de nye forpagteres ambitioner om at skabe noget specielt

•

Et område, hvor der er mulighed for konkurrencer og sjov, eksempelvis med mulighed
for at spille bordtennis

•

Et eller flere områder med loungeatmosfære

•

Et eller flere områder med baratmosfære

•

En rød tråd i valget af møbler, således at de samme møbler tænkes brugt i flere områder

•

Tidssvarende og bæredygtigt valg af nye møbler og genbrug af eksisterende møbler i
videst muligt omfang

•

Anvendelse af komplementærfarver på møbler og andre genstande, så der kommer
harmoni og spil mellem møbler og genstande i sig selv og ligeledes i forhold til den eksisterende udsmykning

•

Områder af varierende højde der skaber dynamik i det samlede billede

•

Udnytte de mange vinduer til at skabe pladser med view til anlæg og aktiviteter

•

I det omfang det lader sig gøre anvende møbler indendørs som harmonerer med
møbler der kan anvendes udendørs
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•

Træer (så vidt muligt flytbare) placeres i området for mentalt at ”sænke” loftet så der
skabes en mere intim atmosfære og andre grønne fyldige planter for at skabe en hyggelig atmosfære

•

Et område foran SATS, som giver mulighed for at fastholde SATS brugere og andre i et
torv lignende miljø bestående af et træ siddemøbler
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2. Tegningsmateriale
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3. Links til betydningen af fællesskaber
Come together, Jane Sandberg
https://www.plusbog.dk/come-together-jane-sandberg- 9788793604551?affiliate=6433&gclid=CjwKCAjw44jrBRAHEiwAZ9igKKnmwI0YbZZpWkTj1kyqkoyIbGKFW6SUxwvf_e1EilI- dgH66ay8wRoCZpkQAvD_BwE

Bogen om Absalon, Mette Thingstrup og Lene Grønborg Poulsen. Kan købes i
Folkehuset Absalon, Vesterbro, København
Mangfoldighed kræver fælles værdier
https://www.information.dk/debat/2012/12/mangfoldighed-kraever-faelles-vaerdier

Fællesskaber får dig til at leve længere og bedre
https://altompsykologi.dk/2018/08/faellesskaber/

Vi har lyst til fællesskaber
https://mettethingstrup.dk/wp-content/uploads/2018/11/fælles.pdf

Absalon
https://absaloncph.dk

Hornbækhus
www.hornbaekhus.com
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