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Vi løfter visionerne i egedal kommunes ambitiøse planstrategi og skaber
fremtidens boformer i et bæredygtigt lokalsamfund
Søagerskolen har en iboende og lokal værdi, som vi ønsker at videreudvikle og give tilbage til lokalsamfundet
Vi bringer et stort erfaringsgrundlag ind i projektet og et oprigtigt ønske om at bygge varieret til alle livets faser
Vi vil arbejde for den blandede by i både aldersgrupper og ejerformer, og dermed den kommende beboersammensætning
Vi arbejder fra et holistisk standpunkt og med den overbevisning at den bæredygtige by hænger uløseligt sammen med en bæredygtig natur
Vi ønsker så vidt muligt at arbejde cirkulært med vores projekter fra start til slut - inklusiv driften efter aflevering
Vi ønsker at genindføre kærligheden og den faglige stolthed i byggebranchen og skabe projekter, hvor alle er stolte af det arbejde der bliver udført
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Hvad vil det sige, at området flyder med ‘kærlighed’….?
Kærlighed er en buket af gode værdier, der for os, handler om at kunne give noget tilbage.
Generøsitet, ordentlighed, gensidig respekt, glæde og stolthed.
Ord der beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i de boliger og byrum vi giver tilbage til samfundet.
Vi mener at disse værdier skal flyde igennem processen, selve byggeriet og udmønte sig i den livskvalitet,
som vi tror på vil opstå i ethvert byggeri der kommer ud af denne tilgang.

KÆRLIGHED
3

Til processen

Til byggeriet

Livskvalitet

Det er i processen der er mulighed for at være innovativ og, har vi gensidig
tillid og respekt, kommer kreativiteten op til overfladen. Processen skal være
udviklende og sjov og give plads til nytænkning. Vi vil gerne starte på et ambitiøst og visionært niveau, velvidende at der på vejen mod målet, i processen, altid skal indgås kompromisser.
Vi vil arbejde med transparens i alle dele af processen for på den måde at
undgå, at der opstår utryghed eller usikkerhed, på dagsordner og mål. Vi arbejder med et fælles mål om at skabe et projekt af høj og bæredygtig kvalitet
og forpligter os til, løbende, at forventningsafstemme med alle samarbejdspartnere. Vi inkluderer kommunen, såvel som borgerne som vi anser som
en naturlig del af vores team, fordi vi oprigtigt mener at vi kun kan lykkes i et
stærkt tværgående samarbejde.
Vi arbejder ud fra et økonomisk bæredygtigt synspunkt og ved at der kan
spares rigtig mange penge på rettidig omhu og gensidig respekt. Penge der
enten kan bruges til at øge kvaliteten i det vi bygger, eller kan betyde at vi kan
sælge billigere, så flere i vores samfund kan få mulighed for at eje deres eget
hjem - stort eller småt.

Man kunne godt få den tanke at det i de seneste mange års byggeudvikling er
blevet sådan, at bygninger er et nødvendigt onde for at tjene penge. At det
er noget der skal overstås – og gerne så billigt som muligt. Vi ser resultaterne
af dette, i form af alt for mange ensartede byggerier der ikke, tilnærmelsesvis, møder de mange forskellige former for liv der er i et moderne samfund.
Hverken i planløsning eller byrum.
Vi ønsker at vende det på hovedet og anerkende, at de bygninger vi bygger,
kommer til at stå i mange hundrede år, hvor de skal være ramme for en bred
vifte af familieformer gennem generationer fremover. Vi skylder både de familier, og samfundet, at gøre os umage i arbejdet med at bygge boliger. Vi vil
bidrage med mere diversitet, mangfoldighed og oplevelsesrigdom til detdanske boligmarked.
Projektet vil derfor blive grundigt beskrevet af os, som bygherre, og forankret hos dem der skal projektere og bygge. Stoltheden ved at skulle bygge en
families hjem, skal med ind i hver entreprise, så vi minimerer fejl og hæver
kvaliteten. Vi vil inkludere alle de led der er i byggeprocessen og vil insistere
på at der bliver taget ejerskab og ansvar hos alle. Vi ønsker en præcis kommunikation og løbende forventningsafstemning, så vi gør det rigtigt første gang
og dermed kan spare de klassiske “ommere”. Der skal være glæde i det vi laver
og succesen, i at lykkes, skal anerkendes igennem alle led.

Målgrupperne, og de behov de har, vil vi tænke ind i projektet fra starten.
Der skal skabes fleksibilitet og variation i det vi bygger, så de familier der flytter ind, kan få en base, hvorfra de kan fungere uden at skulle bekymre sig
om begrænsninger i indretninger, fejlkonstruktioner og byggesjusk. Vi ønsker
at skabe bygninger der ikke blot er gentagelser, men som i arkitektur og udformning, afspejler det liv der leves - både indenfor og udenfor. Fremtiden
handler om at passe på naturen og de fællesskaber der kan opstå på tværs af
kultur og alder. Fællesskaber der understøtter den grad af nærhed vi alle har
behov for, i vores lokalmiljø. Vi vil:
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1. Sørge for gode rumhøjder så indeklimaet bliver godt og vi kan få dagslys ind
2. Arbejde med bæredygtige materialer og minimere CO2 aftryk
3. Være kritiske overfor omfanget af de elementer vi bygger ind i vores huse.
F.eks. ved at planlægge skakte og føringsveje fra starten, så vi undgår unødvendige inddækninger og begrænsninger i efterfølgende ønsker om rumopdelinger. Bygge pragmatisk og fjerne de unødige udgifter der bruges på at
”gemme” installationer
4. Indarbejde landskabet i projektet på lige fod med arkitekturen.

SØAGERSKOLENS GRØNNE HJERTE
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Ledøje-Smørum Hallen
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Smørum Gol�lub
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SAMSPIL MED DE EKSISTERENDE TILBUD
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7
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C O - W O R K I N G S PA C E

FÆ L L E S R U M

DELEBILSORDNING

Som en del af den fremtidige bebyggelse kan der indtænkes fællesfunktioner, som
co-working space. Indrettet som et afslappet arbejdsmiljø, der letter uformelt
virksomhedssamarbejde, netværk og en sammenhængende hverdag. I takt med at flere
og flere arbejder som selvstændige og freelancers, vil mange hellere arbejde tæt på
deres hjem, fremfor at spendere flere timer på transport hver dag.

Ud fra konceptet ’bo småt, lev stort’ ser vi i dag flere og flere fællesfunktioner indtænkt
i boligbebyggelser. Rum, som kan hjælpe i hverdagen, men som også kan skabe
uforpligtende møder og relationer. Det kunne være cykelværksted, pottemageri, eller
noget helt tredje

Vi er gennem de senere år blevet mere og mere klimabevidste og i den forbindelse
ses en stor stigning i bl.a. delebilsordninger. Mange familier ønsker at være fælles om
ressourcerne, og tendensen til altid at have to biler holdende i indkørslen er begyndt
at aftage. I kraft af områdets stationsnærhed og byens størrelse skal der i projektet
findes plads til, at delebilsordninger og ladestationer indpasses således, at fremtidig
efterspørgsel kan imødekommes.
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Eksisterende bordtennisbord

Skolens legeplads

Stien langs hele skolen

Det 3. sted
Med kommunikationsteknologiens udvikling er flere blevet frisat i forhold til,
hvor de kan arbejde. Mange er ikke længere bundet til et bestemt sted hver
dag og nogle udnytter den frihed til at arbejde hjemmefra eller tage computeren med ud i byens rum.

det, og som samtidig tilbyder brugerne mere, end hvad de har brug for. Et
co-working space der bliver en del af den aktive stueetage og tilpasset den
lokale kontekst. På den måde forankres fællesskabet både arkitektonisk og i
dagligdagen i området.

og hvor det at være vært og møde en vært, både er med til at gøre det til et
sted, som mange føler sig godt tilpas ved at komme i, og gør det enkelt og let
at få huset til at fungere med alle de forskellige ønsker og behov, der vil vise
sig.

Det tredje sted - stedet mellem hjemmet og arbejdspladsen - er vokset frem
som et ønske og et behov for flere. Et ønske, som vi har lyst til at bygge ind i
den nye bebyggelse. Det gør vi ved at tilføre noget, som ikke kun beboerne i
de kommende boliger men alle beboere i kvarteret / byen kan nyde godt af.

Hvad stedet skal rumme, vil vi identificere gennem vores dialog- og inddragelsesproces. Vi ser nemlig stedet ikke som et generisk sted men som netop
dette lokalområdes sted.

I en tid, hvor skillelinjen mellem arbejde og hjem for flere og flere bliver lidt
udvisket, ønsker vi at skabe et generøst sted, som kan blive et fælles tredje,
et sted, som præges af dem, der engagerer sig i stedet. Og et sted, der kan
skabe hjemlige og skønne rammer om en arbejdshverdag for mange forskellige mennesker.

Vi forestiller os et sted, som ikke trækker de bonede gulves alvor med til hjemlighedens kvarter, men i stedet skaber hjemlige og rare rammer om arbejdslivet. Med hjemlighed som en kerneværdi, ønsker vi at skabe et sted, som gør
det smidigt og et nemt sted at arbejde fra, når og hvis man har lyst til

Gennem processen vil vi identificere såvel ildsjæle, som eventuelle aktiviteter
eller funktioner, som findes blandt beboere i området allerede i dag. Vi vil
søge efter funktioner, der med fordel kan lægges ind i et sted, og som egner
sig til at danne basis for aktiviteter, der kan skabe bånd mellem mennesker.
Med de rette ildsjæle ser vi for os et sted, som også er båret af værts-skab,
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FRA MÅLSÆTNING TIL HANDLING
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Udby�e:
• En velintegreret ny bydel fra
start

Udby�e:
• Et involveret lokalsamfund

Udviklingsprojekt og
lokalplanproces med
stærk
borgerinvolvering

• Fælles fodslag og gode
samarbejdsprocesser
• Grønne handlemuligheder

• Et levende lokalsamfund med
stærke sociale fællesskaber

Realiseringsfase i
dialog
med lokalsamfundet

• En bydel som bidrager posi�vt �l
Smørumnedres byliv og arbejdsliv
• Et lokalsamfund som er sammen
om bæredyg�g adfærd

BORGERINDDRAGELSE & MIDLERTIDIGE FUNKTIONER
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SØAGERSKOLEGRUNDEN

Vi arbejder med området i den større kontekst
Det er afgørende for det nye byområde at der allerede i
udviklingsfasen skabes tæt samspil mellem det kommende
byområde og det omkringliggende samfund.
Vi arbejder derfor med Søagerskolegrunden som en del af et
større fællesskab.
Vi arbejder ligeledes for, at den nye bydel bliver �l inspira�on
for og spiller posi�vt ind i nabo-områderne.
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TEAM SØAGERHUSENE
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