møllehuset
Type: 		
Sted:		
Bygherre:
Opført:		
Entreprisesum:
Rolle:		

Renovering og nybyg
De Gamles By, KBH N
Københavns Kommune, KEjd./SUF
2015
3 mio / 53 mio
Totalrådgiver, Hovedentreprise

Møllehuset er et plejehjem for ældre beliggende i “De gamles
by”. I dialog med SUF og instiutionens ledelse har vi defineret
udviklingscenarier for de fremtidige behov og lagt en bygningestrategi hertil.

t +45 39310560
m +45 28602009

Vi har udført første vigtige del: flytning af administrationen, og
har i samme greb skabt en direkte tilgængelig beboer tagterrasse og et haveanlæg med LAR i tilknytning hertil.
Bygningen er udført som let konstruktion i vedligeholdelsesfri
materialer. Den står i arkitektonisk dialog med den eksisterende
bygning både som logistik, konstruktion og materialitet. Tilbygningen skaber ny forside i et ellers trist og overset område.

kigkurren 8m 1.sal
dk - 2300 kbh s

Der skabes mere nærhed og kontakt. Både mellem personale
og beboere, mellem ude og inde, have og boliger og sanserne
aktiveres vha madduft, grønne omgivelser og fuglefløjt.

arkitetkter@krydsrum.dk
www.krydsrum.dk
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1.01 kontor Mona 20m2
1.02 kontor Jeanette 20m2
1.03 kontor Tina 20m2
1.04 depot 10m2
1.05 printrum 4m2
1.06 lille møde 30m2
1.07 køkken 25m2
1.08 Toilet 4m2
1.09 ny flugttrappe
1.10 lift
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industri køkken 350m2
hjælpemidler 157m2
vaskerum 17m2
toiletter og omklædning 13m2
scene 12m2
arkiv 12m2
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sygepleje 33m2
teknik og skral 17m2
teknik og kemikalier 26m2
rengøring 8m2
portør 24m2
ny flugttrappe
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kontor Mona 20m2
kontor Jeanette 20m2
kontor Tina 20m2
depot 10m2
printrum 4m2
lille møde 30m2
køkken 25m2
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