HJEMMEPLEJEN

Projekt: Hjemmeplejen, ombygning
Klient: Privat bygherre
Samarbejdspartner: Tri-byg A/S
Areal: ca 1500 m2
Projektets stade: Færdigt, 2009

Kontorlokaler til hjemmeplejen i Ballerup
Bygningen skal være base for hjemmeplejen i Ballerup kommune
og vil være en del af ca. 150 hjemmehjælpere, sygeplejere og
lederes arbejdsplads. Det skal være en moderne og brugervenlig
bygning, der bade kan danne ramme om gode og velfungerende
arbejdspladser, men også tilføje rumlige oplevelser og god kontakt
til de smukke omkringliggende grønne uderum.
Den eksisterende bygnings problematikker:
- Den eksisterende rigide korridorstruktur med små kontorer på
hver sin side har affødt mørke ensidigt belyste rum.
- Den ellers smukke omkringliggende have har rummene kun kontakt til via mindre, traditionelle vinduesåbninger.
Arkitektoniske greb:
- Rummene skal have god kontakt til den dejlige have.
- Midtergangen ”opløses” ved at der laves store huller i gangen. Det
betyder at der kan skabes nogle større rum på tværs ad gangen,
og at der dermed kommer mere lys gennem huset og der dannes
flere rumlige oplevelser i gangforløbet.
I facaden foreslår vi 3 forskellige indgreb:
- Brystninger fjernes partielt hvor der er behov for udgang fra huset
til haven eller lys til rummet
- Der isættes store vinduer i facaden.
- Til hver ”plejeunit” udføres der til hver grupperum et stort lysindtag som en stor ”karnap” i glas der lukker lys og udsigt ind i huset.
Bygningen er således efter ombygningen organiseret med:
- Fællesrum som køkken og kantine samt fællesfunktioner som områdeledere og møderum i midten af bygningen, og med de resterende funktioner ude i de enkelte ”fingre” i bygningen:
- 3 ”plejeunit” placeret i den nordøstlige finger.
- Omklædning og motion/velfærdsrum mod øst
- De store mødelokaler mod syd-øst
- Døgnplejen mod syd-vest
- Sygeplejen mod nord-vest
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