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Byhøst i Barrit peger på, at diversiteten er 
faldende. Hvilken rolle kan arkitekterne spille i 
landområderne?

Anholts naturkræft er udfordrer design og brug 
af materialer, digital scanning og robott eknologi.

Landsbyerne i Favrskov og Syddjurs vokser og 
skrumper. De skal i fremti den være ti lpasnings-
dygti ge.

Klimaforandringer, ressourceknaphed, 
a� olkning i nogle områder og stærk 
befolkningskoncentration andre steder. 
Det er nogle af de globale udfordringer, vi 
står over for. Det kan virke abstrakt, men 
udfordringerne er konkrete og påvirker 
steder og mennesker direkte. Det har 
betydning for, hvor vi bor og arbejder. 
Hvordan vi arbejder. Det har betydning for 
huset, der ikke kan sælges. For industrien, 
der erstattes af luksusboliger. Det globale har 
også betydning lokalt.

Derfor blev Region Midtjylland udpeget som 
laboratorium for Arkitektskolen Aarhus’ 
undervisning i forårssemesteret 2017. De 
studerende er rejst ud i regionen og har 

arbejdet med bl.a. Lim, Lyngå, Skader, 
Skjød, Skørring. Med Silkeborg, Holstebro 
og Bording. Og med Anholt og Barrit.
 
Det har resulteret i udstillingen Architecture 
Moves  i Vennelystparken. Her giver 140 
kandidatstuderende fra Arkitektskolen 
Aarhus deres bud på, hvordan arkitekturen 
kan bidrage til at løse udfordringerne 
på lokalt plan og gøre hverdagen endnu 
bedre for borgerne i Region Midtjylland. 
Det er sket i tæt dialog med lokale og 
internationale kræ� er fra f.eks. Frankrig, 
Østrig og New York.  Architecture Moves  er 
arkitektskolens bidrag til Aarhus som 
Europæisk Kulturhovedstad 2017 og byder 
på installationer, pavilloner, tegninger og 

modeller. Helt i tråd med Arkitektskolen 
Aarhus´ overordnede vision om  Engaging 
through Architecture. Det handler om at 
engagere de studerende i samfundet – via 
arkitekturen.
 
Udstillingen viser studieprojekter, hvor de 
studerende med udgangspunkt i konkrete 
lokaliteter og aktuelle samfundsmæssige 
udfordringer har tilegnet sig metoder 
og redskaber, som de skal bruge i deres 
kommende arbejde som arkitekter. Håbet er, 
at udstillingen kan bidrage til dialog og skabe 
debat om fremtiden i Region Midtjylland.
Blandt de emner, som de studerende 
har arbejdet med, er fremtidig mobilitet 
og bosætning i regionen: Hvordan kan 

fremtidens landområder gøres mere 
attraktive for de nuværende borgere og 
samtidig tiltrække nye? Hvordan kan 
vi indrette landsbyerne, så de er i stand 
til både at kunne skrumpe og fortsat 
fungere? Hvad er de nye teknologiers 
potentialer i arkitekturen? Hvad med ny 
fødevareproduktion? Og endelig sætter en 
række visualiserede utopier fokus på tidens 
miljømæssige udfordringer og behovet for 
bæredygtige løsninger. 

Læs om de mange studieprojekter her i 
avisen. Udstillingen venter på dig i Vennelyst 
parken!

Læs mere om hele udsti llingen på www.aarch.dk/info/updates/architecture-moves/

STORT TILLÆG

B O L I G A V I SE N
SE FREMTIDENS BOLIGER
D e er almene og ligger langs den ny e
højhasti ghedsbane, der stopper i Boring,
Silkeborg og Holstebro

Arkitektoniske fortællinger
former bæredygti ge
by-visioner
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Er industrielt landbrug og landsbyidyl 
foreneligt?

Hvordan kan Anholt være med til at 
udforske nye fabrikationsteknologier, 
materialeegenskaber og nye teknikker?

Anholts topogra� er gennem 
årtusinder blevet påvirket af vejr, vind 
og menneskeskabte kræ�er. Og i dag 
påvirkes øen blandt andet af 60.000 
turister i sommerperioden. De geologiske 
forandringer synes at stå i modsætning til 
den digitale teknologi, men måske er det 
netop ved at bruge teknologi, at vi kan lære 
nyt og �nde inspiration til at udvikle og 
udfordre måden, vi udvikler arkitektur på.

Med udgangspunkt i digitale skanninger 
af Anholt er installationen Anholt Forces 
en arkitektonisk udforskning af, hvordan 
ny teknologi kan anvendes til både 
formgivning og produktion. De studerende 
på Arkitektskolen Aarhus har skannet 
Anholt og skabt en installation, som 
illustrerer forholdet mellem materiale og 
ind�ydelsen af kræ�er, som påvirker dette.

Mahogni-konstruktionerne inde i 
arkaderne er arkitektoniske visioner, som 
er skabt på baggrund af en a�æsning af 
bl.a. Anholts topogra�ske lag og subjektive 
oplevelser af stedet.

Hartung fra Aarstiderne A/S. Lokale 
borgere har ligeledes deltaget med 
ønsker og ideer til fremtiden i Barrit og 
omegn. Mere internationale arkitekter, 
som den franske arkitekt Frédéric 
Bonnet og Non-conform fra Østrig, 
har også deltaget.

Samarbejdet med de lokale beboere 
blev kickstartet med et borgermøde og 
åbent hus-arrangement. Formålet var 
dels at lære, hvad der er gået tabt; dels at 
se på de landskabelige værdier og deres 
potentialer i et kulturelt perspektiv. 
Undersøgelserne blev suppleret af 
interviews, nøgletal og forelæsninger, 
men også af undersøgelser af historiske 
opfattelser af landskabet, f.eks. malerier 
og fotogra�er.

Gennem inputs og en kreativ, 
miljøbevidst proces har de studerende 
udviklet nye bygninger, der benytter 
ny teknologi til at udnytte områdets 
udviklingsmuligheder.

De konkrete projekter spænder vidt i 
forhold til anvendelse, arkitektur og 
teknologi.

Installationen er udviklet og simuleret i 3D, 
og de studerende har selv bygget ovnen, 
der blev brugt til at forme den. 

Gennem arkitektoniske eksperimenter, der 
�nder vej til den fysiske verden, tester de 
studerende muligheder og begrænsninger 
i nye teknikker og metoder. Målet er 
at uddanne arkitekter, der har øje for 
de muligheder, der ligger i ny digital 
teknologi og samtidig udvikle og styrke 
den arkitektoniske designproces uden 
at gå på kompromis med arkitekturens 
grundlæggende værdier som kontekst, 
holdbarhed, brugbarhed, nytte og skønhed.

Landbruget udgør i dag mere end 60 
procent af Danmarks dyrkede arealer, 
og størstedelen af afgrøderne bruges 
til dyrefoder. Det kræver store og dyre 
investeringer at drive landbrug, som 
derfor samles på færre og færre hænder.

Landbruget er en presset industri og 
presser vores landskaber. Dette hænger 
dårligt sammen med forestillingen 
om at bo på landet. På trods af alle de 
teknologiske forandringer, så har vi 
svært ved at slette billedet af et smukt 
og friskt naturmiljø.

De studerende på Arkitektskolen 
Aarhus har fokuseret på spørgsmålet 
om, hvordan landbruget som industri 
kan forenes med forestillingen om at 
bo på landet? Hvordan kan regionens 
landsbyer gøres mere attraktive for 
nuværende beboere og tiltrække nye? 
I samarbejde med forskellige aktører 
fra lokalsamfundet har de undersøgt, 
hvordan arkitektur kan bruges til at 
gentænke landsbyerne. 

Med fokus på selvforsyning og 
økologisk landbrug har projektet bl.a. 
involveret Frank Erichsen fra DR2-
programmet ”Bonderøven” og �omas 

Installationen Anholt Forces i 
Vennelystparken består af tre forskellige 
elementer, der hver især afspejler de 
forskellige skanninger af Anholts landskab: 
en dominerende linje af metalskiver, der 
skaber retningen, en række tværgående 
strukturer, der har fanget en bevægelse samt 
de skabte rum og zoner, hvor strukturerne 
møder hinanden.

Installationen i Vennelystparken er 
udviklet og bygget af skolens studerende. 
Igennem talrige eksperimenter i halv og 
fuld skala har de udviklet en metode til at 
forme strukturerne og bearbejde �aderne. 

Hvad kan arkitekturen lære af naturens kræfter?
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En region
uden udkant?

Hvordan vil vi bygge og 
bo om 25 år?

I Danmark har vi længe talt om Udkantsdanmark 
som et problem. I Region Midtjylland ser vi en 
bevægelse fra vestkystens stadigt mere tyndt 
befolkede områder mod Aarhusområdet, hvor 
byggekranerne fortæller om et tilsyneladende 
umætteligt behov for nye boliger.

Men måske behøver bevægelsen med 
a�olkning i vest og til�ytning i øst ikke fortsætte. 
Hvad nu hvis vi i stedet forestiller os en region, 
der er ét stort sammenhængende levested. Som en 
gigantisk by a�rudt af store naturområder. En by, 
hvor det vil være muligt at bo i vest og arbejde i øst 
og på kort tid bevæge sig mellem de to steder. 
Sådan en vision præsenterede Kasper Espensen 
i sit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus i 
2014. Han beskrev, hvordan en højhastighedsbane 
kunne forbinde Aarhus og en række af regionens 
byer i vest: Silkeborg, Holstebro, Ringkøbing og 
Skjern.

Denne vision blev i forårssemesteret 
2017 igen taget op af Arkitektskolen Aarhus’ 
kandidatstuderende, som har fokus på 
emnet transformation. I samarbejde med 
Boligselskabernes Landsforening BL har de 
studerende undersøgt, hvordan almene boliger 
kan bidrage med nye boligtilbud med projekter i 
henholdsvis Funder Ådal, Bording og Holstebro.

Undervejs i semesteret har de fået input fra 
Boligselskabernes Landsforening og dermed fået 
viden om de særlige lovgivningsmæssige rammer, 
der gør sig gældende for det almene boligbyggeri 
og den særlige historie, der knytter sig til alment 
boligbyggeri i Danmark – arkitektonisk såvel som 
politisk. 

Denne viden er bragt i spil i projekter, 
der spænder fra bud på nye bydele over 
enkelte boligbebyggelser, boliger i en forladt 
slagteribygning til renovering af en eksisterende 
almen boligbebyggelse i Holstebro.

Projekterne udstilles i Vennelystparken og er 
samlet i en boligavis.

- Studio 1A + 1B, Arkitektskolen Aarhus,
Forår 2017
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Fremtidens bolig har mange ansigter og egen-
skaber. I fremtiden skal der bygges og renoveres til 
mange behov. Det, vi ved i dag, er måske ikke en 
løsning i fremtiden. Og hvad ved vi så om 2020, 
2030 og 2040?  

Vi vil bo i byerne og måske eje færre ejendele, som 
vi i højere grad deler med hinanden. Det sociale liv, 
tryghed og aktiviteterne omkring ens bolig er i fok-
us.

En specialiseret kerneopgave for den almene sek-tor 
er den boligsociale opgave. Boligen er vigtig, men 
medind�ydelse på ens boligområde også en del af 
’pakken’. Og området omkring ens bolig.

Fremtidens almene bolig skal henvende sig til mange 
målgrupper. Boligmarkedet ser de næste 25 år ud til 
at blive splittet i to. Der er presset i de store byer, 
mens befolkningstallet stagnerer i yderområderne. 
Gennemsnitsalderen stiger. Andelen af singler sti-
ger. København og Aarhus bliver de unges by. Land-
distrikterne bliver i højere grad for de ældre. Det 
betyder, vi skal tænke os grundigt om, når vi bygger 
og renoverer.

Fremtidens husstande og familier ændrer sig. Flere 
mennesker �ytter til storbyerne. Det slår kra�-
igt igennem på hus- og lejepriserne på det private 
marked. Behovet for mindre boliger stiger. Og så 
bliver der mange �ere ældre, som lever længere. 

Når Danmark ældes de næste 25 år betyder det, at 
befolkningsgruppen ’ældre singler’ kommer til at 
fylde meget på boligmarkedet. De har ikke behov 
for store lejligheder og parcelhuse, men e�erspørger 
tilgængelige boliger og nye fællesskaber. De yngre 
vil have mindre lejligheder, der er til at betale og 
som giver råderum til andre oplevelser. Ældre, sin-
gler og byboere er alle tre vigtige pejlemærker, som 
den almene sektor har indstillet sigtekornet på, når 
det kommer til fremtidens bolig. 

I den almene boligsektor forsøger vi hele tiden at 
være på forkant med udviklingen og sikre løsninger, 
der er holdbare, så vi får skabt de bedste rammer for 
til enhver tid at leve gode liv.

Stedet tæller, men det gør naboskabet og det lokale 
fællesskab også. Også i fremtiden.

- BL – Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheo-
rganisation for cirka 530 almene boligorganisationer, der 
drives på et non-pro�t grundlag.
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Nu kan du bo i istiden

Af Katrine Ussing, Gergana Todorova
Sandra Mashoff-Køgelbø, Michael 
Nørskov, Lasse Deichmann, Marie 
Tankmar, Line Rohr Kristiansen & 
Victor Josefsen.

Funder Stationsby, som ligger i et 
område vest for Silkeborg i Funder 
Ådal, er et smukt beliggende boli-
gområde i en landskabelig kon-
tekst. Det er fin adgang til skole 
og handlemuligheder. Derudover 
er der kun 5 minutter til Silkeborg 
og 30 minutter til Aarhus i det nye 
højhastighedstog. Dette tog gør 
det muligt at komme hurtigt til og 
fra byerne. Du kan bo i naturens 
ro væk fra byens stress og jag, 
men stadig arbejde i byen.

I dag er området et mosaiklandskab 

med småskove, bakket terræn, 
dyrkede marker, søer, vandløb 
og græsenge, som åbner op for 
et hav af aktivitetsmuligheder. 
Funder Ådal er indrammet af de 
stejle skråninger med vild bevok-
sning af skov og et meget smukt 
landskab, som mange mennesker 
gerne vil opleve.

Hærvejen har både cykel- og gå-
ture på tværs af Funder Ådal, 
som er aldeles attraktive. Særligt 
motionister har glæde af dette 
område på grund af de af lange 
smukke vandreture og udfordren-
de cykelruter.

De almene boliger ligger unikt 
i landskabet og skaber i kraft af 
boligforeningen en samhørighed 
og et nærvær mellem husenes be-

boere som ikke opleves i byens 
store lejlighedskomplekser. 
Således opstår et unikt fællesskab 
i naturens rammer med stadig tæt 
kontakt til bymiljø.

Arkitektur og natur smelter sam-
men i disse arkitekttegnede bolig-
er, og her er plads til familier, da 
der er højt til loftet og bredde vid-
der. Arkitektens fokus har været 
at tegne boliger, der er bygget på 
naturens præmisser og appellerer 
bredt til den almene borger, så her 
vil alle føle sig hjemme. Arkitek-
turen åbner desuden op for, at 
man kan sætte sit personlig præg 
på sit hjem, så boligerne bliver at-
traktive for alle.

Der findes boligtyper i de forskel-
lige projekter med forskellige 

Landskabet her blev dannet under den seneste istid, som har udformet størstedelen af Danmarks landarealer. Funder 
Ådal ligger i det landskab, man kalder det unge morænelandskab. Det unge morænelandskab indeholder mange 
landskabsformer, og dette er et unikt sted, som nu bliver mulig at bosættes sig i. Med den nyanlagte togforbindelse 
på tværs af region Midtjylland bliver det muligt at bo på landet og arbejdet i byen.

Almene boliger i
Funder Ådal

Funder ydal
Skovhusene
Den beboelige Folly

erne i Funder dal
rskovhusene

Landskabsbyen Funder

kvaliteter, så alle kan vælge det 
fællesskab, man ønsker at være en 
del af.
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AKTIVER DINE SANSER

ARKITEKTUR I NATUR

VIDUNDERLIGE LEJLIGHEDER I FUNDER

Funder er placeret i idtjylland og ligger  kilometer vest for Silkeborg. De fremti dige bo-
liger er placeret i forskellige landskabstyper, som tænder dine sanser. yd udsigten fra ud-
sigtssti en, r r vandet fra træbroen og smag p  frugterne i asen.

ye er skaber rammer for et hidti l uset potenti ale, hvor unikt beliggende boliger giver be-
boeren mulighed for at blive et med naturen. Den smukke arkitektur opfordrer ti l fællesskab 
og samvær. Let adgang ti l skole, arbejde og indk b g r  erne i Funder dal  ideelle for alle 
slags familier. om væk fra den travle hverdag, og mærk roen

Lyder h jt ti l loft et, sk nne omgivelser og en bolig designet med je for den mindste detalje 
som noget for dig  Lad os præsentere disse almene boliger midt i Funder dal. vad end du 
s ger en familiebolig, er senior og s ger et sted hvor du kan blive gammel eller er et ungt 
par der gerne vil ud i naturen, er disse ideelle for dig. oligerne er lyse og  eksible med store 
vinduer, der strækker sig ud i naturen, og drager denne helt ind i boligen.
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STORBY FEELING - MIDT I NATUREN!

IDYLISKE BOLIGER I SKOVEN

CHARMERENDE SKOVHUSE

Enestående storbylejlighed i sublimt naturområde. Hér er larmende veje og osende biler 
skift et ud med friluft sliv og fugle  jt, mens Aarhus  pulserende liv aldrig er mere end  
min. væk. plev trendy nybygger nd p  tætt este hold, og bliv en del af et moderne fælles-
skab. F  naturen helt ind i stuen, igennem store glasparti er, eller ræk ud eft er trækronerne 
fra boligens altaner.

o i arkitektt egnede, unikke boliger med natursk n beliggenhed. ygningerne har et  ot 
sti lrent ydre med store glasparti er, der giver en  o  udsigt ud over Funder dal. er kan du 
bo i et smukt landskab i unikke, rolige rammer væk fra byens stress og jag. Du har samti dig 
mulighed for at arbejde i byen, da boligerne ligger tæt ved stati onen.

S ger du et sted at bo udenfor byens larm midt i natursk nne omgivelser - et sted hvor der 
er masser af leverum b de inde og ude  De nye arkitektt egnede lejligheder i Funder dal, 
der er formet p  naturens præmisser, byder p  en gener s indretning med h jt ti l loft et og 
en udsigt, der med gulv ti l loft  vinduer, bringer naturen helt ind i stuen. oligerne vil ændre 
dit syn p  almenny   ge boliger for alti d.
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Fællesskabet i højsædet

Af Gitte Hansen, Nicolaj Friis Nød-
desbo, Mia Juhl Kyhn, Anna Brøns, 
Michael Wolsing, Sinna Asgari, Mi-
chael Sand & Joel Kjellgren

I de typiske almene boliger er der 
ofte minimal plads til, at fælless-
kabet kan udfolde sig. I Funder 
Ådal er der mulighed for at bo i 
en ny form for almen bolig, som 
er designet med fokus på det store 
fællesskab. Den særlige placering 
i naturen giver dig mulighed for 
at udfolde dig aktivt, men også 
for at bruge skoven og vandet til 
forskellige udendørsaktiviteter.

Fællesskabets styrke
I de nye almene boliger, er der 
stort fokus på, at skabe boliger, 
hvor du til daglig altid er i kon-

takt med dine naboer og de andre 
i fællesskabet,og hvor du deler 
mange af dine daglige rutiner med 
dem omkring dig. Fællesskabet er 
bygget op omkring tanken om, at 
vi alle er der for at kunne hjælpe 
hinanden. Derfor bliver du som 
beboer en aktiv del af at bidrage 
til at styrke det sociale samvær 
på tværs af alle beboer. Naturen 
er omdrejningspunktet for fæl-
lesskabet i de nye almene boliger. 
Det er her, du møder dem du bor 
sammen med, og her du kan dele 
en fælles interesse inden for fri-
luftsliv.

Unikke placeringer i naturen
Placeret i det naturskønne område 
opføres 200 nye almene boliger 
opdelt i fem forskellige områder. 
Boligerne er henholdsvis place-

ret på skrænten, i forlængelse af 
landsbyen og nede i ådalen. Nede 
i ådalen bor du tæt på vandet, da 
boligerne opføres ovenpå søerne 
fra det nedlagte fiskedambrug. 
Boligerne på skrænten ligger på 
det højeste punkt med udsigt til 
ådalen og den omkringliggende 
natur. Her kommer du til at bo i 
skovbrynet med det åbne mark-
landskab i ryggen. Et andet bo-
ligområde kobler sig på landsby-
en, og bliver bindeleddet mellem 
landsbyen og naturen.

Pendlervenlig by
Funder Ådal er et naturskønt om-
råde vest for Silkeborg by og søer. 
I ådalen ligger den charmerende 
landsby Funder Stationsby. Her 
vil det nye højhastighedstog binde 
hele Region Midtjylland sammen. 

Den pendlervenlige placering gør, 
at du kan slippe væk fra byens 
larm, samtidig med at du hur-
tigt kan komme ind til regionens 
større byer.

Nye almene boliger i Funder Ådal giver en unik mulighed for at bo i stærke fællesska-
ber, hvor du aktivt skal tage del i at skabe et godt sted at bo for alle. Den unikke natur 
er omdrejningspunktet for den nye bebyggelse, som inviterer til et aktivt liv.
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KOLLEKTIV BOLIG
Banbjergvej 55, 8600 Silkeborg, Funder Ådal

ollekti ve boliger p  landet i Funder dal, udenfor Sil-
keborg, placeret i et skr nende terræn med en fanta-
sti sk udsigt over de bakkede skove.

indre boliger beliggende i skoven med g rdrum for 
fælles akti viteter og et akti vt socialt liv. use i træ og 
beton, der tager dig væk fra byens travlhed og giver dig 
mulighed for at leve i fællesskab med det jyske land-
skab.

Bolig: 
tager
pf rt

 -  kvm  - 
A+++

ærelser
nergi mærke

Fællesskabsgrad  

Arkitekt  oel jellgren

ouse ra lFunder  L rdag . .    

ontant 
jer udgift  pr. md. 
dbetaling 

.  kr.
 kr.

.  kr.

DAMLY

LYSNINGEN

Funder dalsvej ,  Silkeborg, Funder dal

r ndalsg rdsvej ,  Silkeborg, Funder dal

 Funder dals smukke landskab  nder du Damly nede 
i dalen omgivet af vandet.

Damly har plads ti l jer alle  b rnefamilien, singlen og 
parret p  pension.  tværs af alder og sammensæt-
ning, kan jeres fælles interesse for friluft sliv udfolde sig 
i de mange nyetablerede udend rsfaciliteter.

lot  minutt er væk fra Silkeborgs pulserende liv, f r 
du en bolig p  vandet, midt i en helt unik natur.

 Funder dals smukke og drasti ske naturomr der lig-
ger de almene boliger Lysningen  sig smukt ind i land-
skabet. ed kig fra toppen af dalen og udover det 
dalende terræn  ndes nu boliger, hvor fokus er fælles-
skaber og landskab.

om ud, og oplev hvordan et bæredygti gt hus kan være 
med ti l at fremme din livskvalitet.

Bolig: 
tager
pf rt

Bolig: 
tager
pf rt

 -  kvm

 -  kvm
 - 

 - 
A+++

 - 
A+++
3

ærelser
nergi mærke

Fællesskabsgrad  

ærelser
nergi mærke

Fællesskabsgrad  

Arkitekt  ia uhl yhn  Anna r ns

Arkitekt  ichael olsing

ouse ra lFunder  

ouse ra lFunder  

L rdag . .    

L rdag . .    

ontant 
jer udgift  pr. md. 
dbetaling 

ontant 
jer udgift  pr. md. 
dbetaling 

.  kr.
 kr.

.  kr.

.  kr.
 kr.

.  kr.
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EKKO HUSENE
Morænebakkevej 4 - 86, 8600 Silkeborg, Funder

I hjertet af det smukke morænelandskab ved Funder 
dal  ndes det moderne bofællesskab kko usene . 

ed store  eksible lyse rum og rig mulighed for ud-
foldelse i smukke naturområder lever beboerne tæt 
sammen i de  bofælleskaber. ær med ti l at skabe en 
fremti d, hvor samarbejde og demokrati  er l ft estang. 

Bolig: 
Etager:

pf rt

 kvm.
2
2017

4 - 11
A+++
5

ærelser
Energi mærke:
Fællesskabsgrad: 

Arkitekt  itt e ansen  icolaj Friis ddesbo

#HouseCrawlFunder  L rdag . .    

Kontant :
jer udgift  pr. md. 

Udbetaling :

.  kr.
 kr.

.  kr.

ISOMETRISK VISUALISERING

H S  S

S

Dallingevej 28, 8600 Silkeborg, Funder Ådal

Harbovad 4 - 36, 8600 Silkeborg, Funder Ådal

Sti g p  h jhasti ghedstoget, og bo i dalen omringet af 
fantasti sk skov. t omr de hvor arkitektur, natur og 
stemning g r op i en h jere enhed, og hvor du som be-
boer bliver en del af et stærkt fælleskab!

r du studerende, enlig eller har du lige sti ft et familie  
Lever og nder du for naturen  S  er Funder dal lige 
stedet for dig.

Lev i naturen, m d din nabo. Storsl et natur og hjem-
lig idyl kombineres i Skovbrynets almene boliger. n 
nytænkende og ti dssvarende ti lgang ti l fællesskabet 
sikrer gode fællesrum og huse ti l hobbydyrkelse og ud-
foldelse.

Forskellige lejem l med plads ti l kernefamilien, den 
studerende, singlen og det nye par giver et spænden-
de og dynamisk boligliv, som man kender det fra byen.

Bolig: 
Etager:

pf rt

Bolig: 
Etager:

pf rt

 -  kvm.
1
2017

 -  kvm.
2-3
2017

2 - 4
A+++
4

3 - 5
A+++
4

ærelser
Energi mærke:
Fællesskabsgrad: 

ærelser
Energi mærke:
Fællesskabsgrad: 

Arkitekt : Sinna Asgari

Arkitekt  ichael Sand

#HouseCrawlFunder  

#HouseCrawlFunder  

L rdag . .    

L rdag . .    

Kontant :
jer udgift  pr. md. 

Udbetaling :

Kontant :
jer udgift  pr. md. 

Udbetaling :

.  kr.
 kr.

.  kr.

.  kr.
 kr.

.  kr.
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Bording satser på naturen

Af Aisha Mahjoub Seeberg, Nicolai 
Duedahl, Arne Magnus Bassoe-Erik-
sen, Redir Sobkowicz, Casper Friis &
Johan Mumm Sylvest

Realkreditrådet viste i 2016, at syv 
ud af ti borgere langt hellere vil bo 
i naturen end tæt på det pulseren-
de byliv. Derfor vil man nu skabe 
nye bydele i og omkring Bordings 
hidtil uberørte natur. Bydele, der 
adskiller sig fra de eksisterende 
parcelhuskvarterer i Bording. 

Den nye helhedsplan for Bord-

ing fastlægger rammerne for i alt 
1.200 almene boliger i henholds-
vis centrum, nord og syd.

Naturen er truet
Mængden af dyrearter er i tilbage-
gang i Danmark. Det anslås, at 
omkring en femtedel af de 32.000 
forskellige danske dyrearter er 
stærkt truede, og det tal er endnu 
stigende. Det skyldes blandt andet 
de danske landmænd, der i dag 
driver et mere intensivt landbrug. 
Flere små, uberørte områder tages 
under ploven, og ukrudtsbekæm-

pelse er mere effektiv end tidlig-
ere. Dette svækker variationen i 
levesteder og dermed biodiversi-
teten, fremgår det af en rapport 
fra Naturstyrelsen.

Bording er i dag omgivet af 
både aktivt og nedlagt landbrug. 
Planen er at vende ryggen til den 
kultiverede natur og igen lade de 
grønne kræfter dominere byens 
kant gennem massiv træplantning 
og braklægning af de omkringlig-
gende marker.

Ved at reservere området omkring 

Bording til boliger afprøves en ny 
metode, hvor man har den skønne 
natur lige udenfor hovedøren, og 
undgår at begå overgreb på biodi-
versiteten. 

Bordings borgere vil i fremtiden 
få et nært forhold til naturen, som 
vil gøre tilværelsen som Bording-
genser til noget helt særligt.

I samarbejde med Danmarks naturfredningsforening og Ikast kommune har Bording 
skabt en ambitiøs helhedsplan, som vil skabe nye boformer og naturoplevelser, der vil 
tiltrække et helt nyt segment til Bording.

B O R D I N G  A L M E N E  B O L I G E R
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B O R D I N G  A L M E N E  B O L I G E R

6 6  ny op f ø rte boliger tæ t p å  by  og natur.  I  B ording Å p ark f å r 
du det bedste f ra begge verdener.  D u kan bo i naturskø nne 
omgivelser med masser af  albuerum og stadig h ave let ad-
gang ti l resten af regionen via et p lideligt o  entligt trans-
portnetværk, der forbinder alle vigti ge rbane entre som 
Aarh s, Herning, Silkeborg m m  Boligen er perfekt ti l par, 
der gerne vil arbej de eller studere i by en,  men leve p å  lan-
det.  B ording Å p ark er et unikt by ggeri,  der garanterer udsigt 

d over de jyske vidder  ælg mellem  ere lejlighedstyper  
e  e er en nik m lighed for at blive en del af det fælles-

skab, som har ti l h se i Bordings nye vartegnsbyggeri

I   den smukke og naturskø nne by  B ording etableres et ny t 
og a  rakti vt boligkompleks  Som en fortætning af byens ek-
sisterende h use og naturen skaber det ny e kvarter en vel-
harmonisk og nat rlig sammen  etning med det eksisteren-
de og det ny e.

B oligerne by der p å  varierende rumop levelser med store 
lysindfald og nivea ski    ed bygningernes forskydninger 
dannes der interessante og brugbare ude-  og inderum.

H vis du drø mmer om at bo i en idy llisk by  med skø n natur 
og arkitektur,  så  er det B ording Nord,  der dur.

BORDING ÅPARK

SOCIAL GÅRDSBRUG

DET GROENDE BORDING

KM2
68

KM2
  

KM2
  

BYGGEÅR

BYGGEÅR

BYGGEÅR

VÆRELSER
  

VÆRELSER

VÆRELSER
  

ETAGER
3

ETAGER
2

ETAGER
  

BYGGEGRUND
 

BYGGEGRUND

BYGGEGRUND
 

oresti ller d  dig at bo i nat ren, hvor alle børnene løber 
f rit omkring,  og h vor du h ar muligh eden f or at slap p e af  og 
dy rke dine interesser igennem f æ lles væ rksteder og væ kst-
h se  ige nord for Bording kommer et so ialt alment bo-
ligby ggeri,  h vor du h ar muligh ed f or at bo tæ t p å  naturen og 
samti dig have stor ind  ydelse p  omgivelserne, og hvad de 
skal br ges ti l   k nne f eks  lave et sted, hvor d  kan par-
kere din vintage bil eller bygge et værksted  lighederne 
er uendelige,  og den varierende stø rrelse p å  boligerne gø r,  
at d  kan  nde din drømme bolig a  ængig af størrelse, 
p ris eller antal i f amilien.

Afstand med Tog & bus
Aarhus 46 min | 52 min.
Silkeborg  min   min.

kast  min   min.
erning  min   min.

Holstebro 48 min | 46 min.
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B O R D I N G  A L M E N E  B O L I G E R

H elh edsp lanen  f or  B ording f astlæ gger de f y siske rammer 
f or udviklingen af  1 . 2 0 0  H a j ord,  som by en vil blive udvidet 
med de kommende 5 0  å r.  H elh edsp lanen p eger p å  3  beby g-
gelses områ der.  D isse adskiller sig f ra h inanden ved den na-
tur,  de er omgivet af .  B eby ggelsesområ derne er h enh olds-
vis heden, v dsle  en, og skoven  ed det almene menes 
ikke k n boliger, men ogs  alment landskab frit ti lgængelig 
f or alle.  B ording vil stå  som et eksemp el p å ,  h vordan man 
gør en by a  rakti v for nye beboere, eksisterende beboer 
og besøgende  ed en stærk vision om at binde boliger, ar-
bej dsp lader og landskab sammen med den eksisterende by  
op nå s en sund og langsigtet by udvikling,  h vor de tre i sy m-
biose er med ti l at skabe kvalitet og identi tet for Bording

Bording kan se frem ti l en eksplosiv vitaminindsprøjtning  
B y ens c entrum vil nemlig ikke læ ngere væ re af græ nset af  
de triste og f orladte f ac ader i B redgade.  D et ny e og sp æ n-
dende entr m vil sno sig fra stati onen i nord ti l forsam-
lingsh uset i sy d.  E n ræ kke ny e,  h y ggelige boligby ggerier vil 
danne rammerne f or en serie af  sp æ ndende og varierede 
byr m  isse vil krydres med af er, b ti kker, bne værkste-
der og pavilloner af forskellige karakterer, der vil omde  ne-
re må den man bor og mø des p å  i B ording.

ed bolig i byen f r d  det hele - d  er der hvor det sker , 
men kan nemt og h rti gt komme r ndt, hvis d  for eksem-
p el vil udf orske B ordings skø nne,  ny e,  grø nne omgivelser.  
Sl  ti l n , og n af de  planlagte boliger kan blive din

BORDING    D S  F  A

AT BO I NATUREN

DET URBANE ALTERNATIV

  

  

  

  

LS
  

LS
  

LS
  

A
  

A
  

A
  

D
 

D
 A

D
 

ellem isti dslinjen og kildespringet af Bording  f r d  n  
m ligheden for at bosæ  e dig midt i storsl et nat r  e 
skø nne naturområ der anlæ gges af  den almene boligf or-
ening, og d  f r e  er dit ønske valget om at betale den f l-
de leje for boligen, eller j stere e  er de arbejdsti mer, d  
vælger at sæ  e i omr det  n lokal forening i byen st r for 
de rekreati ve fa iliteter i omr det, der giver dig m lighed 
for at tage kajakken ind ti l stati onen eller op langs den jyske 
h ede.  I  B ording kan du bo i skoven,  p å  h eden,  i birkemosen 
og p å  overdrevet.  D isse ligger alle op  ad et stort å  lø b,  der 
entrerer sig om en kostskole, der ti ltrækker liv og akti vite-

ter f or bø rn og voksne.  D u vil bo med f å r,  h este og krondy r,  
der er med ti l at holde græsset nede og omr det skønt  Her 
kan du bo i f red og idy l.
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End dine dage i Bording

Af Jeppe Niemann Jacobsen, Mike 
Højrup Nielsen, Sabrina Luise Haue
& Yue Wang

Rammer for fællesskabet 
De nye almene boliger i Bording 
lever op til de behov og forvent-
ninger, den moderne familie stiller 
til et godt hjem. Her er naturen, fæl-
lesskabet og nærhed til de daglige 
faciliteter med til at gøre livet lidt 
dejligere og lettere. Der er gode og 
sikre stiforbindelser til supermarke-
det såvel som til skole, institution og 
fritidsaktiviteter. 

Byen er omkranset af marker, to 
gode skove og store rekreative ar-
ealer med høj herlighedsværdi, der 
binder byen sammen. Boligerne 
lægger op til fællesskaber både i 
og udenfor de enkelte hjem. Der er 
store fælleshuse og fællesfaciliteter, 

men der er også rum for fælless-
kaber I opgangene på en helt ny 
måde. I Bording hjælper vi hinan-
den med at skabe det gode liv, i en 
tid hvor hverdagen er mere presset 
end nogensinde.

Bliv boende lidt længere
De � eksible og nytænkende almene 
boliger giver helt nye muligheder. 
Mange mindre byer er præget af 
de klassiske villakvarterer og store 
ejerboliger, som ikke nødvendigvis 
passer til nutidens behov for f.eks.
familiesammensætning, og som 
ikke giver plads til alle livets faser. 
Hvad med de unge, de gamle og de 
små familier? Variationen af bolig-
er skaber en � eksibilitet og mang-
foldighed, der skaber liv hele dagen, 
og gør det muligt at bo i Bording 
hele livet. Måske du kan ende dine 
dage i her?

Ejerskab og store ambitioner
Bording er en by med ambitioner, 
som ikke lader sig slå ud af den om-
fattende butiksdød, der truer mange 
landsbyer. I bymidten får tomme 
butikker ikke lov at stå og skabe 
øde byrum. Bordings gamle slogan 
var “Hvor der handles”, og selvom 
butikkerne ikke lever så godt som 
tidligere, handles der alligevel som 
aldrig før. Borgerne i Bording er 
omstillingsparate, og spilder ikke 
tiden på at begræde tiden som var 
engang. De har været med til at om-
de� nere byens identitet fra en han-
delsby til en bosætnings by. Fælles-
skab og ejerskab er i høj grad værdi-
er, der gør dette muligt.

Pendlerby
Bording er placeret i noget af Dan-
marks smukkeste natur, og har en 

rigtig god omliggende infrastruk-
tur. Dette giver Bording potentialet 
til at være en fremtidssikker og fam-
ilievenlig pendlerby. 

Dette potentiale er prikken over i’ 
et, og gør Bording til et rigtigt godt 
sted at slå rødder for for alle gener-
ationer.

I Bording får vi alle enderne til at mødes. Familien, hverdagen, karrieren og 
passionen. Det giver grobund for et lykkeligt liv.
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’ON THE FIELDS OF
BORDING´

Drømmer du om både at bo nyt, landligt og 
i pagt med naturen? Så har du her en unik 
mulighed for at få drømmen opfyldt.

Idyllisk og ugeneret beliggende landlejlig-
heder med uendeligt meget mark og skova-
real. De ligger tæt på en lille mose og med 
direkte adgang ti l skoven.

Ejendommen grænser mod nord og vest op. 
Den har egen skovsø med daglige besøg af 
skovens dyr og massere af vildt.

Sekti on  ording  Aug sep   oligavisen  

BORGERGADE

Fællesskab, buede vægge og eksklusive vin-
duer. Akti ve trappeopgange med rumlighe-
der og gode overgange.

Dobbelthøje rum, reposer, nicher ved de 
enkelte indgangsdøre og ovenlys. Individua-
lisering af opgangstrapperne giver identi tet 
og karakter ti l hele bebyggelsen. Det bety-
der også at den enkeltes beboers adresse 
mentalt  ytt es fra opgangsd ren op ti l ho-
vedd ren i lejligheden  her bor vi.  oli-
gerne er inkorporerede i ording bymidtes 
pulserende D A. o i hovedgadens hjerte 
og oplev, hvordan ordings fællesskab og 
foreningsliv beriger din ti lværelse.

Å-HUSENE & GÅRDENE 
VED BODHOLT BÆK

Moderne, familievenlige boliger lige midt i 
ordings dejligste natur. er er stor herlig-

hedsværdi lige udenfor døren og vild natur 
i alle retninger. Der er både mulighed for at 
mødes med resten af byens beboere og for 
at have privatliv i de lukkede gårdrum.

t takes a village to raise a child  . er er der 
fællesskab og ressourcer nok ti l, at den mo-
derne familie vil trives. Småbørn kan lege i 
g rdrummene, hvor der er plads ti l diverse 
akti viteter, mens de st rre b rn kan lege 
p  de rekreati ve fællesarealer og p  tværs 
af g rdene. oligerne ligger f  minutt er fra 
stati onen og gode, sikre sti forbindelser ti l 
bymidten og skolen.



Holstebro på vej mod nye
fællesskaber

Af Sofie Palsgård, Marie Frandsen,
Marie Louise Lyager, Albin Frech, 
Eline Evenstad Dahl & Mette Engel-
brecht Bülow

Fra perronen på stationen søger en 
strøm af forbipasserende mod broen, 
som er udspændt på tværs af sporet. 
Idet toget forlader perronen med kurs 
mod Aarhus, kommer byens gamle in-
dustri til syne mellem byggekranerne.

Det nye højhastighedstog som forbind-
er Aarhus med andre større byer i re-
gionen, er en del af en storstilet plan, 
som blandt andet involverer nye 
bæredygtige initiativer til boformer, 
som modsvar til udviklingen af de tætte 
storbyer, som for eksempel Aarhus. Nu 
er det muligt at bosætte sig på den jyske 
hede, slippe for timelange køer i bil og 
fortsat arbejde på den modsatte side af 
den jyske højderyg. Højhastighedstoget 
gør det muligt at pendle fra Holstebro 
til Aarhus på 45 min., en strækning 

der i dag tager over 2 timer. Foruden 
den nye togforbindelse er der i Hols-
tebro lagt op til udviklingen af et nyt 
bolig- og kulturkvarter på den tidligere 
slagterigrund, som grænser op til ban-
elegemet.

En magnet for fællesskab
De forbipasserendes fodspor fører hen 
til det gamle slagteri, hvor en gruppe 
skatere indtager forpladsen på det, 
der førhen var en indleveringsplat-
form. Stedet skaber erindringer om en 
vigtig epoke for Holstebro. Tidernes 
ski� e har betydet, at industrierhvervet 
i Danmark er blevet indhentet af den 
teknologiske udvikling. Trods Holste-
bro Kreaturslagteris 122 år lange his-
torie, som en central aktør i Holstebro 
endte det i 2013 med, at slagteriet måtte 
lukke. Slagteriet havde stor betydning 
ikke bare for byen, men også for de 
hundredvis af indbyggere, hvis eksis-
tensgrundlag forsvandt. De bevarede 
slagteribygninger som står tilbage på 

den 9 ha store grund, er med til at ko-
ble slagteriets lange historie sammen 
med den nye kreative kultur, som alle-
rede spirer på den gamle slagterigrund. 
I slagteriets bygninger er kulturhuset 
placeret. Her ses initiativer som pop-
up gallerier, skate baner, udstillinger 
og grønne nyttehaver, som tiltrækker 
borgere i alle aldre.

Slagteriet summer af liv, og fra for-
pladsen åbner sig et miljø med caféer 
og Foodmarked ved den nye bygade, 
som strækker sig ned til centrum. Her 
mellem de bevarede � isebeklædte søj-
ler, og du� en af krydderier mødes 
byens borgere på tværs af alle genera-
tioner.

Slagterigrunden markerer en ny bydel, 
som forener kultur og almene boliger, 
hvor omdrejningspunktet er fælless-
kab. Området er dynamisk og spæn-
dende. Det forbinderattraktive almene 
boliger som ungdomsboliger og ældre-
boliger med mindre erhvervshuse som 

caféer og butikker. Med placering lige 
mellem centrum og uddannelsesin-
stitutionen VIA University er bydelen 
Holstebros kreative centrum, som al-
lerede summer af kreativ udfoldelse, 
mangfoldighed og medborgerskab. De 
nye almennyttige boliger giver plads til 
et unikt fællesskab på tværs af genera-
tioner i hjertet af Holstebro.

Det nye højhastighedstog suser forbi det bakkede istidslandskab, og med ét overtages scenen af den fl ade smeltevandslette, da 
toget ankommer til den vestjyske hovedstad. Her i hjertet af Holstebro, omgivet af den friske vestjyske luft, emmer gaderne af liv. 
Liv der fortæller historier om et fællesskab og byens industrielle historie.

Udviklingen af en ny bydel og eksister-
ende boligområder med almene boliger 
skal bidrage til øget fællsskab og initia-
tiv som en del af en bæredygtig strategi.
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 boliger af forskellige typer.

 ungdomsboliger.

.  m  omdannede slagteri-
bygninger med plads ti l kultur, tal-
entudvikling, iværksætt eri mm.

ye og anderledes byrum ti l 
street akti viteter, leg, læring og 
rekreati on.



Fremti dens almenny   ge bydel
Slagterigrunden, olstebro

lassisk er bebyggelse i nye rammer
ingparken  -  og  - 

ngdomsboliger i det gamle slagteri
Slagterigrunden, olstebro

ye almene boliger p  slagterigrunden
Slagterigrunden, olstebro

nsker du at bo i et diversitetsrigt og nytænkende boligomr de  ar 
du mod p  at indg  i et akti vt fællesskab med dine naboer  Den gam-
le slagterigrund i olstebro er mere end et boligomr de - det er et 
fællesskab p  tværs af beboere, skoler og naboer fra omr det. De 
fælles faciliteter ti lbyder akti viteter inden for læring, produkti on, kre-
ati vitet og streetsport. De kreati ve værksteder er allerede bnet i de 
bevarede slagteribygninger - kom og oplev den gode atmosfære, og 
skriv dig op ti l en bolig i dag. oligbyggeriet best r af studieboliger, 
ejerboliger og andelsboliger i varierende st rrelser.

ingparken er en sk n forening placeret centralt i olstebro i rolige 
omgivelser med kort afstand ti l o  entlig transport og centrum. Denne 
klassiske er bebyggelse er for nyligt blevet moderniseret med eta-
blering af nye ti lgængelighedsboliger, altaner, elevatorer og haver, 
som im dekommer en bred beboergruppe. ingparkens lejligheder 
ti lbyder et bredt udbud af lejlighedstyper lige fra ungdomsboliger 
ti l ældreboliger, som er med ti l at skabe en mangfoldig beboersam-
mensætning p  tværs af generati oner. pgangene har direkte adgang 
ti l de nye att rakti ve haver og den frodige park, som bringer naturen 
helt tæt p .

Det gamle slagteri i olstebro centrum er blevet transformeret ti l 
byens nye hverdagsrum. Det huser en caf , orkshoparealer og 
et stort atrium, hvor der gennem dagene foreg r arrangementer. 
Slagteriet bliver et samlingspunkt for kreati v udfoldelse i byen.

indre ungdomsboliger kombineret med store fællesarealer bringer 
livet ti lbage ti l byggeriet med industriel karakter.

 den gamle slagterigrund i olstebro kan du komme ti l at bo lige 
midt i centrum med alle byens muligheder inden for rækkevidde. 

oligerne er lyse og funkti onelle, og udbydes i tre st rrelser. Alle lej-
ligheder har ti lknytt et en privat g rdhave eller to tagterrasser, s  du 
har rig mulighed for at trække dig ti lbage fra hverdagens stress og jag. 

oligerne er organiseret i klynger af seks boliger hver, og de deler en 
fælles g rd. Skal du vaske t j,  kse din cykel eller holde fest, kan det 
foreg  i boligforeningens fællelokaler, som be  nder sig i stueetagen 
under lejlighederne.

Arkitekt
Lejlighedstype
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3 GODE GRUNDE TIL AT BO HER: entral placering - akti vt beboersamfund - plads ti l udfoldelse og kreati vitet

MODERNISEREDE LEJLIGHEDER OG HAVE

UNGDOMSBOLIGER I INDUSTRIELT MILJØ

NYHED!
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Bliv en del af historien

Af Klara Lyshøj, Julie Rosvall Gorm-
sen, Thomas Persson Vestersøe, Ja-
kob Ørum, Julie Bertelsen & Amalie 
Kryger

E� er en slentretur ned i Holstebros 
hyggelige gamle midtby møder du 
byens nye, grønne og kreative bydel 
på den gamle slagterigrund. Områ-
det emmer af fællesskab, grøn natur 
og en unik historie, der fortæller om 
Holstebro som industriby. 

Den gamle bygade, Vendersgade, 
fra før slagteriets tid er områdets 
centrale strøg, der forbinder VIA 
University College med Holstebros 
byliv.

Den nye bydel udmærker sig af et 
kreativt kulturliv, aktive byrum, et 
stærkt studiemiljø og attraktive boli-

ger. Slagteriets industribygninger 
og områdets byrum skaber en unik 
bydel, hvor gammelt og nyt spiller 
sammen. På den måde udbygges 
stedets historie og særlige karakter. 

Der er taget modige skridt for at 
forny oplevelsen af stedet. Ved at 
bruge slagteribygningernes unikke 
og ikoniske arkitektur som sam-
lingspunkt lever historien i området 
videre.

På stier, der snor sig gennem 
grøn beplantning, cykler studer-
ende hjem fra uddannelsesinsti-
tutionerne i Holstebros nordlige 
bydel. På vejen gennem området 
møder de områdets mange streetak-
tiviteter som skate hallen, Cross� t 
centeret, markeder, teatre, koncert-
er og andre aktiviteter. Det er dog 
samtidig let at � nde ro til fordybelse 

i parkområdets skønne lommer, 
hvor alle sanser stimuleres.

Den nye centralt beliggende bydel er 
bygget op omkring områdets lange 
historie og stærke identitet. Slagter-
iets historie og områdets kvaliteter 
skaber, sammen med fremtidens 
byrum og byggerier, en enestående 
bydel, der præges af stærke kon-
traster. Nyt møder gammelt. Småt 
møder stort. Tæt møder åbent.

Områdets spændende boliger og 
Ringparkens nyrenoverede lej-
ligheder vil i samspil skabe en frem-
tidssikret bydel, som bliver et sam-
lingspunkt for byens liv. De ikoni-
ske bygninger byder på boliger med 
historiske referencer og innovative 
indretningsløsninger. 

Disse vil, sammen med de nyre-

noverede lejligheder i Ringparken, 
give mulighed for at tiltrække byens 
familier, ældre og unge.

Du kan blive en del af Holstebros nye kulturelle og kreative bydel midtog centrale slagterigrund. De historiske og ikoniske industri-
bygninger skaber en helt speciel stemning, og giver hele området sin egen identitet. Bygningerne danner rammerne for et socialt 
og aktivt centrum, der har grøn natur og karakteristiske arkitekttegnede boliger af højeste kvalitet.
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2018

2019

34

29

33-64

60 - 114

Klara Lyshøj og 
ulie osvall ormsen

homas . ersson esters e

ye almene boliger i det gamle ikoniske slagteri er nu en realitet. De almene boliger best r af lejligheder, som opf res i 
slagteriets gamle lokaler. Alle lejligheder best r af en varm træboks  i den store eksisterende struktur. r du træder ud 
af din bolig, træder du ud i det r  slagteri. istorien om slagteriet kommer helt tæt p  din hovedd r. Alle boliger har et 
varmt træbeklædt indre,  ne brugbare indbyggede m bler og en spændende vinterhave. er træder du direkte ud i det 
gamle slagteri med udsigt over hele slagterigrunden og det nye byomr de.

Særlige rumh jder med masser af lys og luft  ti l at leve. 
nikke og varierede lejlighedstyper, hvor der er plads ti l b de ældre, familier og studerende.

Fællesskaber og et kulturelt stueplan med et inspirerende Stree  ood marked. 
ennemlyste rum, lige fra vinterhave ti l svalgang. 

Stor, fælles sydvendt tagterrasse.

olstebros ikoniske slagteri laves om ti l unikke almene boliger, og markerer den nye bydel. ydelen bliver byens samling-
spunkt med masser af luft , natur og kulturelle ti lbud. Den unikke placering ved stati onen og midtbyen sikrer alle byens 

vrige ti lbud indenfor g afstand. Slagteribygningerne, der har haft  en helt central betydning i byens historie, danner nu 
rammerne for karakterfulde og enest ende almene boliger, der alle vender ud imod den unikke bygade. oligerne er 
arkitektegnede rækkehuse i  ere plan, og er udf rt i moderne og elegante materialer.  

 b de k kken og stue sikrer de store glasparti er meget lys i boligerne og en fantasti sk udsigt over byen. Fra k kkenet er 
der herudover adgang ti l en privat, afskærmet terrasse, hvor man ti lsvarende kan nyde den fantasti ske udsigt igennem 
det gamle slagteris ikoniske facader.

2-4

2-5

Lejligheder

Lejligheder

a

a

L   D L AF S
olstebros ikoniske slagteri bliver ti l arkitektegnede 

almene boliger og byens nye kulturelle samlingspunkt.
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2020423 60 - 114 Jakob Ørum

Den gamle slagterigrund i olstebro bliver omdannet ti l et bynært boligomr de, hvor liv og akti vitet kommer ti l at præge 
gadebilledet. ydelen vil huse  nye boliger, og vil derudover ti lgodese fodgængere og holde biltra  k p  et minimum. 

oligerne er to etages boliger p  ca.  m . St rstedelen af boligerne er designet med en terrasse, der vender ud mod 
de o  entlige gader og byrum. De har ogs  alle fælles g rdhaver. mr det ti lgodeser især familier, men ogs  ældre og 
studerende vil  nde boligerne ideelle.

4 Lejl.  rækkehuse Ja

ingparken byder p   nyrenoverede lejligheder. 
enoveringen er udf rt med respekt for den oprindelige 

arkitektur og fremst r i materialer af god kvalitet. Lejlighederne 
best r af store, bne k kkenalrum, hvor lyset str mmer ind fra 
syd eller vest. oligerne er forsynede med nye altaner, der enten 
vender mod syd eller vest. Der udbydes to- og treværelses 
boliger med gode soveværelser, badeværelser og rumlige 
entr er. oligerne fremst r lyse og bne med udsigt ti l gr nne 
fællesarealer. Der er mulighed for vask i det fælles vaskeri.

un  meter fra olstebros centrum udlejes en rumme-
lig nyrenoveret almen bolig. Den er i to plan, og har tre gode 
værelser, et gennemlyst k kken alrum og to store syd vest-
vendte altaner. oligen har udsigt ti l att rakti ve gr nne omr der 
med legepladser. Af fællesfaciliteter er det værd at nævne det 
store private depotrum i kælderen, det store fællesrum, vask-
eriet, udlejningslokalet, de udend rs t rreomr der, k kken-
haverne og de gode parkeringsmuligheder. Denne bolig er per-
fekt ti l kernefamilien, der dr mmer om fællesskab, lys og luft .

L S S FA L L L D  A

 værelses lan 

 værelses lan 

A

123 70-80 Amalie ryger2-3 Lejl. Ja

A

29 114 Julie Bertelsen4 Lejl. Ja
2017 2017

LF D  L F

L   L   

  oligavisen  Aug sep   Sekti on  olstebro

HolsteBO
LS  D  A S

 
 AA S 



Kommentar: Det almene handler 
om fællesskab

Af Jakob Bastrup Jensen, Julie 
Snedker Ankjær, Rebecca Stræde 
Andersen & Maria Barsøe

Udsigten fra boligen over den 
omgivende by antyder en diskret 
form for forhandling. For byen, 
som boligen har sit udgangspunkt 
i, vil altid være tilstede. Selv med 
forskellige lag af afskærmning vil 
verdenen udenfor stadig påvirke 
boligens atmosfære. 

Der eksisterer en spænding imel-
lem det offentlige og det pri-

vate rum, hvor boligen spiller en 
tydelig rolle i at kontrollere og 
forstærke netop det forhold.

I den almene bolig bliver rela-
tionen mellem inde og ude et 
billede på byen som et fælless-
kab med en samlet identitet, hvor 
boligen er en tilbagetrækning fra 
byen udenfor. 

Fællesskabet i det almene er 
baseret på at dele den fælles iden-
titet, hvor naboskabet spiller en 
markant anderledes rolle, end den 
omgivende by ellers ville kunne 

tilbyde.

Fra industri til fællesskab
Den nye bydel i Holstebro er 
placeret på den gamle slagteri-
grund, hvor fællesskabet tager sit 
afsæt i den industrielle karakter. 
Livet skal leves i fællesskab, og 
møderne skal ske i gården frem 
for over hækken. Fællesskab, tra-
ditioner og socialt engagement 
er kerneværdier. Man mødes på 
tværs af generationer, ung som 
gammel. Med sut og gangstativ. 

At bo her er et aktivt valg. Der er 
god stemning og en positiv ånd i 
husene, der smitter af så snart folk 
mødes. Livet mellem husene deles 
af mennesker i alle aldersgrupper, 
mennesker med forskellig social 
status og mennesker med forskel-
lige etniske baggrunde.

Værdierne her danner grundlag 
for den kommende udvikling i 
Holstebro. Med ambitioner om at 
styrke byens mangfoldighed, tal-
entudvikling og uddannelse spill-
er slagterigrunden en afgørende 
rolle.

En gruppe arkitekter kommer her med deres bud på, hvordan Holstebro skal udvikle 
sig som by. Det bliver med slagterigrunden og fællesskabet som bærende elementer.
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475 nybygget boliger
Drømmer du om at bo i naturskøn-
ne omgivelser, og samtidig have de 
muligheder, der følger med en bolig 
i byen, så har du her muligheden. På 
slagterigrunden bliver der over de 

kommende år opført 475 nye boli-
ger som rækkehuse og lejligheder. 
Langs jernbanen bliver der etable-
ret en stor grøn park, som løber helt 
ind til boligerne. Der er kun 500m 
til centrum, hvor der � ndes et rigt 

handelsliv, der byder på alt, hvad du 
kunne ønske dig. Lige øst for områ-
det ligger banegården. Skal du med 
toget for at nå dit arbejde, er denne 
beliggenhed helt optimal. Ønsker 
du frihed, ved ikke at skulle bruge 

alle dine penge på hus og have, men 
i stedet have råd til andre fornøjel-
ser, er dette en mulighed.

Arkitekt: Maria Barsøe   Boligtyper: studie-, senior- og familieboliger          Boligstørrelser: 45 - 150 m2

Blok 16 - Nordvendt facade - Nye vinduer

NU KUN 4600,-
SOMMERTILBUD

Det såkaldte Ringparken Vindue, giver dig 
den opti male kombinati on af traditi onelt 
h ndværk og moderne produkti on. ed 
moderne energiruder og kernetræ af teak, 
f r du en vinduesl sning i absolut topk-
valitet. induet egner sig specielt godt ti l 
almene boligforeninger, hvor det originale 
udtryk, kombineret med lang leveti d, sikrer 
bebyggelserne langt ind i fremti den. 

ed nærmere info  ringparken-vinduer.dk
af ebecca Andersen
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AT BO

Byen i byen
Ønsker du at bo i en mangfoldig og 
social bydel, hvor livet leves mellem 
husene og ikke over hækken? Så er 
denne bolig helt optimal. Det er en 
helt speciel oplevelse at færdes i om-

Fremtidige boliger i et historisk 
slagteri
Velkommen til det genskabte slag-
teri i Holstebro. Et stykke historie, 
der nu tilbyder varme og rummelige 
boliger i en industriel og ekstraor-
dinær indpakning. En stor ombyg-

rådet, som består af passager, små 
pladser og taghaver. Her kan folk 
mødes på tværs af husene og samles 
til fællesarrangementer. De kan dele 
små stunder i hverdagen eller et stil-
le øjeblik i haven. Bebyggelsen er en 

ning har muliggjort både studie-, 
senior- og familieboliger på kom-
pleksets øverste etager. O� entlige 
faciliteter i stuen, både erhvervs- og 
kulturmuligheder, vil tiltrække i bo-
ende som udeboende. Store indu-
strielle vinduespartier, eksponerede 

variation af forskellige boligtyper. 
Boligtyperne vil fordele sig rundt i 
hele området, så mangfoldighed og 
forskellighed kommer i højsædet. 
Der skal være plads til et bredt spek-
trum af forskellige mennesker.

murstensvægge og højt til lo� et, er 
blot nogle af de kvaliteter, man � n-
der i boligerne. Slagteriet står stadig 
stolt som byens monument, der nu, 
i stedet for svin og sorteringsmaski-
ner, vil huse mennesker, der mødes 
på tværs af generationer. En mere rå 

Her er alle forudsætninger for en le-
vende og inkluderende by, hvor du 
som studerende, ældre, enlig eller 
familie kan nyde livet som en del af 
et større fællesskab.

og anderledes boligoplevelse til dig, 
der både ønsker et nabofællesskab 
og et hjem med karakter og gode 
kvadratmeter.

Arkitekt: Julie Ankjær   Boligtyper: studie-, senior- og familieboliger          Boligstørrelser: 30 - 100 m2

Arkitekt: Jacob Bastrup Jensen  Boligtyper: Studie, senior og familieboliger          Boligstørrelser: 30 - 90 m2
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Masterplan Strategi / Kimberley Gokberk

Dette urbane udviklingsprojekt puster nyt liv i et historisk omr de i hjertet 
af byen ved slagteribygningen og togstationen, og skaber samtidig et gr nt 
fokus. mr det er designet til at im dekomme mange forskellige behov 
med eksible l sninger, der tilpasser sig efterh nden som byen vokser.

Det nye omr de vil generere grundlaget for et socialt fællesskab til de 
studerende, give gr nne omr der til de nuværende beboere og skabe of-
fentlige pladser samt indk bsmuligheder. Dette omr de vil fremst  som 
visionen for olstebros fremtidige udvikling. Det vil tiltrække beboere og 
turister i alle aldre med forskellige baggrunde.

Salagteri Renovering / Mia Marker Marold Bøhnke

o i det gamle nedlagte slagteri i hjertet af olstebro. er nder du et helt 
nyt og livligt hus med h jt til loftet og massere at byde p . Du har direkte 
adgang til madmarkeder, caf er, bibliotek, kreative værksteder og meget 
mere lige rundt om hj rnet.  den gamle slagteribygning ndes ere for-
skellige boligtyper. er kan du bo side om side med din studiekammerat i 

n af vores  studievenlige boliger  eller blive dus med den spektakulære 
udsigt, n r du be nder dig p  verste plan i n af vores parvenlige boli-
ger. De nyopf rte moderne boliger st r i kontrast til deres omgivelser, hvor 
minderne taler sit tydelige sprog.

Salagteri Renovering / Alexander Møller

Den gamle konservesfabrik kan blive et monument for en ny bydel  et fol-
keligt og socialt aktiv, som kan blive en genkendelig gur for hele olstebro 
og udadtil fortælle historien om byens industrielle kulturarv.

anken er, at stueetagen indrettes med o entlige funktioner, som caf er 
og en række butikker som bner det gamle slagteri op for borgerne i ol-
stebro og bes gende. Store dele af de gamle ader og den oprindelige ma-
teriale pallette er bevaret for at fortælle historien om tiden, hvor der var 
liv i slagteriet.  de to vre etager indrettes studieboliger med rummelige 
fællesfaciliteter og en g rdhave. er gribes der mere markant ind i den ek-
sisterende bygning, men med fokus p  at bevare integriteten af slagteriet 
og dets historie, men samtidig skabe varme og indbydende nye boliger.

BO I EN PARK

ATTRAKTIVE BOLIGER

ET MONUMENT FOR BYEN

ulturcenter    daptive    ællesska     ikon    atur

ældne arkitek egnede almene oliger i gammel slagteri gning

espekt og f lsomhed for ens historie

raktive og velfungerende studie oliger

t fællesska  i holste rogensisk kulturarv
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Masterplan Strategi / Anna Krumpholz

o i den nye, livlige og aktive bydel som er direkte forbundet med det hi-
storiske centrum og det moderne uddannelsescentrum i olstebro.

L b langs reen Line om morgenen, eller g  en tur i byens skov. Dyrk dine 
egne gr ntsager og blomster i den almenny ge yhave, og lær at lave 
autentisk indisk mad fra dine naboer i det store, fælles k kken. yd en kold 
drink i hjertet af det det nye kulturelle center p  slagterigrunden.

r du studerende, enlig forælder med b rn eller et aktivt pensioneret par, 
som er klar til nye eventyr - s  nder du dit nye hjem her.

l ene li er en verin   teinunn rnard r

ingparken er et nyrenoveret bygningskompleks fra erne placeret 
centralt i olstebro i et gr nt omr de med gode forbindelser til o entlig 
transport, skoler og handel. ygningerne rummer  lejligheder i forskel-
lige st rrelser  alt fra studieboliger til reværelses lejligheder. ver lejlig-
hed har udkig til natur og adgang til dagslys samt gode forbindelser mellem 
k kken og dagligstue. Derudover har hver lejlighed en sydvestvendt altan 
med udsigt over det gr nne fællesareal. Foruden de oprindelige bygninger 
er der tilf jet nye bygninger, som huser tilgængelige boliger, som hver har 
en lille, privat have og nem adgang til det gr nne fællesomr de.

Nyt almene Boliger Renovering / Frederik Emil

Stilfulde, lyse, elegante og bæredygtige boliger af h j kvalitet i bne na-
turlige omgivelser.  den historiske og autentiske slagtergrund i hjertet 
af olstebro er naturen rykket ind side om side med klynger af boliger. 

ilsammen udg r de rammerne om et idyllisk naboskab, hvor der b de 
er plads til fællesskabet og privatlivet. oligerne er designet som et stort 
m bel, og med store balkoner og fælles terrasser samt haver er boligerne 
gentænkt i en optimeret, ben og lys planl sning, der g r livet lettere og 
skaber rum til re eksion. t godt hjem er et sted, hvor ude og inde er tæt 
forbundet, og hvor rummeligheden ikke m les i st rrelse men i sammen-
tænkning og kvalitetsplads. ræk dig tilbage i hjemmets indbyggede m b-
lering med kig udover naturen eller saml jer omkring hyggen ved pejsen.

BYDEL FOR ALLE

EN GRØN OASE I BYEN

NATURRÆKKERNE

 kvalitet i o entligt rum    od infrastruktur    atur og ur anitet

L se le ligheder    tor fælles garderum    entral placering

r nne og l se mgivelser    Luksuri st og gedigent håndværk

V relse 2 - 10,4 m2

Stue - 24,3 m2

Bad - 6,3 m2

kken - 9,9 m2

Bad - 6,0 m2

V relse 1 - 12,8 m2 kken - 10,3 m2 V relse 1 - 12,8 m2

V relse 1 - 10,0 m2

Bad - 5,4 m2

V relse 2 - 5,9 m2

Stue - 20,0 m2

kken - 9,9 m2

Bad - 4,8 m2

V relse 1 - 12,8 m2

kken - 6,4 m2

Bad - 6,0 m2

Stue - 24,3 m2 Stue - 20,0 m2

Stue - 17,9 m2

V relse 2 - 10,4 m2

Stue - 17,9 m2

V relse 1 - 12,8 m2

Bad - 5,4 m2Bad - 6,3 m2

Stue - 20,0 m2

Bad - 4,8 m2

kken - 6,4 m2

V relse 1 - 10,0m2

V relse 2 - 5,9 m2

kken - 10,3 m2

V relse 1 - 10,0m2

kken - 6,4 m2

Stue - 20,0 m2

V relse 1 - 10,0 m2

kken - 6,4 m2

Opbevaringsrum

Vaskeri

Cykler - Vogne

Vaskeri

Opbevaringsrum
Opbevaringsrum

llesrum llesrum

Sektion  olstebro  Aug sep   oligavisen  

, LS , D    slagteribolig bolig.dk   slagteribolig.dk    



Slagterigrund bliver kulturelt
centrum
Af Frederik Emil Hansen, Mia Mark-
er Marold Bøhnke, Alexander Møller, 
Kimberley Gokberk, Anna Krumpholz 
& Steinunn Arnardóttir

Har du altid været fascineret af livet 
i byen, men drømmer om at �ytte 
ud i naturlige omgivelser?

På Slagterigrunden har vi �yttet 
naturen ind i byen, hvor du har 
mulighed for at bosætte dig i kul-
turelle og grønne omgivelser. Grønt 
liv blomstrer op henover den gamle 
slagterigrund og skaber mulighed 
for ophold og afslapning midt i 
byens pulserende liv.

”Jeg kendte slagteriet som en fabrik, 
der skabte en masse arbejdsplads-
er. Jeg så det før i tiden som en tom 
grund, men nu er der helt nyt liv og 
fællesskab her. Det er inspirerende at 
udnytte de gamle rammer”

- studerende bosat i bydelen

Her er der plads til at børn frit kan 
lege på de mange grønne pladser 
eller besøge områdets mangfoldige 
kulturliv, der udfolder sig i de bev-
arede bygninger fra tiden som 
slagteri. Kom og prøv det store skate 
anlæg i de gamle lagerhaller, hvor 
store maskiner tidligere kørte rundt 
i døgndri�.

Du kan også �ytte ind i de nye bolig-
er i den velbevarede konservesfabrik 
fra 1960’erne og opleve de robuste 
materialer og den store rumhøj-
de, der byder på nye muligheder 
i hverdagen. Du kan også bo i de 
charmerende, nye rækkehuse langs 
bygaden Struervej, som har butik-
ker i stueetagen og et levende grønt 
baggårdsområde, som er tiltænkt 
fællesskabet, men også privatlivet. 
Du kan møde dine naboer på bal-
konen, terrassen og i haven, men 
du kan også trække dig tilbage med 
en god bog i de indbyggede møbler 
rundt om pejsen. Med store oven-
lys- og vinduespartier er boligerne 

tæt forbundet med himmel og have. 
Der er naturligvis sørget for, at du 
også kan skærme af og nyde dit pri-
vatliv. Du kan slippe for al praktisk 
arbejde i haven og i stedet nyde den 
grønne park lige ved etageejendom-
mene i den nordlige ende af bydel-
en.

Fra bydelens centrale placering er 
der gode forbindelser til o�entlig 
transport, uddannelsesinstitution-
er og Holstebros historiske midtby 
med handel- og kulturliv. På den 
anden side af skinnerne �nder man 
Holstebros Banegård og med det 
nye højhastighedstog, får områdets 
beboere hurtig adgang til resten af 
Midtjylland. Slagteriet, som eksis-
terede i mere end 100 år, var en af 
hovedfaktorerne bag Holstebros 
høje velstand og ekspansion. Her 
opfandt man bl.a. den berømte dan-
ske bacon. Engang var slagteriet en 
højproducerende fabrik, i dag er det 
et levende byområde med grønne 
sletter, åbne parker og levende går-

drum. Den nye slagterigrund er et 
område med højt til lo�et og plads 
til fællesskabet. Her er der plads til 
en mangfoldig befolkning af ældre 
såvel som studerende og familier 
med børn.

Vi skal værne om vores fælles his-
torie, kultur og identitet. Har om-
rådet vækket din interesse, så dyk 
nærmere ned i de konkrete boliger.

Holstebro Kommune har sammen med en række prominente arkitekter gentænkt slagterigrunden som et nyt kul-
turelt centrum for byen – en ny blomstrende bydel med bolig, park og erhverv.

Historisk overblik

1889: slagteriet etableres
 slagteriet ytter til sin nuværen-

de placering
 svineslagteriet lukker ned
 kreaturslagteriet lukker ned og 

slagteriet lukker endegyldigt
 det f rste spadestik tages og 

slagterigrunden omdannes til et pulser-
ende kulturelt centrum
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Hvad skal man med en arkitekt, når landsbyen skrumper?

t ier iver tankevækkende f rsla  l
fre di e udf rdrin er

Landsbyer i Favrskov og Syddjurs 
Kommune skrumper. Og der er opstået 
et behov for at gøre Danmarks små byer 
tilpasningsdygtige.

På baggrund af samtaler med Favrskov 
og Syddjurs Kommune og beboere i 
de to kommuner har de studerende 
på Arkitektskolen Aarhus analyseret 
landsbyerne Lime, Lyngå, Skader, 
Skjød og Skørring og udarbejdet 
forslag til arkitektoniske indgreb, 
som kan genoplive landsbyerne og 

styrke deres identitet. Der er tale om 
nye typer boligbebyggelser, hybride 
kulturinstitutioner og små liberale 
erhverv som isbutikker, biavlergårde, 
destillerier og mange �ere.

Men hvad betyder tilpasning egentlig? 
I mindre skala kan ’tilpasningdygtig’ 
forstås i forhold til en eksisterende 
sammenhæng, f.eks. det lokale klima, 
et kulturlandskab eller en bygning. Det 
kan også forstås som vores evne til at 
’læse’ et potentiale i et givent sted eller 

ressourcer og aktuelle behov. Deres 
arbejde viser en række indgreb, der 
hver især skitserer, hvordan arkitektur 
kan skabe nye muligheder for landsbyer 
og være med til at tiltrække mennesker, 
økonomi og bæredygtig vækst.

Projekterne er udstillet i Pavillonen, der 
er ’et længehus’ inspireret af traditionel 
byggeskik, og som de studerende har 
udformet og opført i fællesskab.

situation og reagere e�er det.

Tilpasningsdygtige bygningsstrukturer 
kan forstås som arkitektur, der 
forholder sig til det geologiske og 
kulturelle ved at tilføre nye funktioner 
og strukturer, som derved er med til at 
skabe fremtidige forandringer.

De studerende har udarbejdet 
en konstruktion, der tilpasser sig 
klimaet og landskabets geologiske 
karakteristika, lokal byggekultur samt 

betyder, arbejder de studerende både 
på et overordnet regionalt niveau til 
udformning af huse. 

Ét projekt har udviklet en strategi for 
Hvide Sande og Danmarks kyst, der 
imødekommer den stigende vandstand 
ved at udnytte havet som bygge�ade 
for beboelse og infrastruktur. 
Projektet viser, hvordan det ”tabte” 
land kan opbygges på vand ved hjælp 
af strukturer og komponenter, der 
tilbyder en ny måde at bo på, og 
samtidig giver det os en mulighed for at 
lære mere om, hvordan vi kan udnytte 
havets ressourcer.

Et andet projekt viser, hvordan Aarhus 
kan imødegå den stigende vandstand 
ved at skabe en enorm tørdok - lige 
midt i byen. Tørdokken er et urbant 
rum skabt af boliger, infrastruktur og 
erhverv, der venter på vandets ankomst 
ved at være forberedt konstruktivt og 
logistisk. Boligerne kan �yde på vand og 
er koblet til fælles opbevaringstårne for 
lagring og produktion af fødevarer og 
avls- og jagtområder. Hele tørdokken 
fungerer som en drivkra� for den 
resterende by.

Alle projekterne er udstillet i Venne-
lystparken.

”A  map of the world that does not include 
Utopia, is not worth even glancing 
at, for it leaves out the one country  at 
which Humanity is always landing. 
Progress is the realization  of Utopias”. 
   - Oscar Wilde “The soul of a man under 
Socialism”, 1891

Ti studieprojekter fra studerende fra 
Arkitektskolen Aarhus belyser temaet 
”Relocation”. Det handler om at 
omplacere, om Utopia og om drømmen 
om det gode sted. Det er visuelle 
arkitektoniske fortællinger, der former 
bæredygtige byvisioner for forskellige 
områder i Region Midtjylland. Hvert 
projekt forestiller en utopi for det 21. 
århundrede, som viser nye måder 
at opleve og forstå et givent sted på, 
og som giver tankevækkende forslag 
til, hvordan vi kan løse fremtidige 
udfordringer i regionen, bymæssige 
som landskabelige.

Klimaforandringer er ikke kun et 
anliggende for videnskabsfolk og 
politikere; arkitekter spiller også 
en væsentlig rolle. Arkitektur og 
byplanlægning kan f.eks. imødegå 
klimaændringer og samtidig bidrage til 
bæredygtige løsninger.

For at opnå en bred og holistisk 
forståelse af, hvad bæredygtighed 
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 morgen kommer om lidt.
lobalisering, klimaforandringer, urbanisering

Det bliver lidt abstrakt for de este.
g s  alligevel. Du oplever det jo lige nu.
er. ed avisen i h nden.

 
Arkitekter kan sætte form p  forandringerne
Derfor har de studerende p  Arkitektskolen Aarhus 
været rundt i egion idtjylland for at unders ge, 
hvordan forandringerne kan h ndteres
 

vor og hvordan skal vi bo  
ænger landsbyidyl og f devareindustri sammen
vad g r vi med de store regnskyl
vordan kan vi bruge vores bygningskultur, n r vores 

byer b de vokser og skrumper
an robotter bruges til at bygge

 

ag forbi ennelystparken i Aarhus, og oplev 
udstillingen Architecture oves, der viser de 
studerendes arbejde med regionen, som er 
blevet gennemf rt i tæt dialog med lokale kræfter 
i regionen og internationale videnspartnere.
 

dstillingen er ben fra . august  . 
september .
 
Architecture oves er Arkitektskolen Aarhus  
bidrag til uropæisk ulturhovedstad . 

dstillingen i ennelystparken bidrager samtidig 
til Aarhus Festuge og ising Architecture eek. 

Se mere p  .aarch.dk




