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Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram)
ligger der et ”anlæg” eller ”stadion”
med et lille dobbelthus hvor der i den
ene halvdel er forsømte og ret
miserable omklædnings- og toiletrum,
og i den anden et lille fornuftig
mødelokale med tekøkken og med
adgang til et toilet.
Udenfor er der en legeplads, en
”terrasse” og en boldbane samt en
petanque bane.
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I Tiset ønsker man nu – for at
bevare og styrke fællesskabet i
byen – at få bedre muligheder for
fælles aktiviteter, dvs. at få ny og
bedre bygningsmæssige faciliteter
på arealet – sådan som dette er
beskrevet efterfølgende i den
indsatte skrivelse fra Tiset Borgerog Idrætsforening.

03

04

05

06

Det efterfølgende forslag viser en løsning hvor den anvendelige del af bygningen på
pladsen bevares – dvs. klubhuset med mødelokale mm – og med et indgangsparti
forbindes med en nybygning der rummer mødesal, køkken, garderobe, toiletter mm
Der er blot tale om et indledende skitseforslag udarbejdet for at undersøge om og
hvordan tankerne og ønskerne omkring et sådant byggeri kan gennemføres – og
varmetabsberegninger, beregning af den mest optimale opvarmningsform samt statiske
beregninger må vente til man er videre i processen – og det samme gælder det endelige
valg af materialer og konstruktionsmetoder, der til en vis grad vil være afhængig af om
der skal arbejdes på ”normal, professionel vis” eller om der skal anvendes frivillige
arbejdsindsatser i et eller andet omfang.
Såfremt der arbejdes på ”normal professionel vis” må der skønsvis regnes med udgifter
i denne størrelsesorden:
Nybyggeri, 182 m2, håndværkerudgifter: ……………………………..2.000.000,00 kr.
Ændringer i eks. bygning, håndværkerudgifter: ………………………….310.000,00 kr.
Inventar, udstyr mm ? : …………………………………………………230.000,00 kr.
Anlægsudgifter ? :
……………………………………………………..150.000,00 kr.
Omkostninger: …………………………………………………………….350.000,00 kr.
Sum: …………………………………………………………………….3.040.000,00 kr.
moms: ……………………………………………………………………760.000,00 kr.
I alt: ……………………………………………………………………..3.800.000,00 kr.
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Nybygning 169 m2 + 12, 5 m2 = ca. 182 m2

Det nuværende klubhus bevares men tekøkkenet i møderummet fjernes og rummet
istandsættes malermæssigt. Der foretages ændringer i det nuværende toilet og depot så
der opnås en indgang fra det ny indgangsparti og så rummene anvendes som depoter.
Den gamle bygning med omklædningsrum og toiletter nedrives og fjernes.
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Der opføres en nybygning vinkelret
på den eks. bygning og fri af denne
med forbundet med et lavt indgangsparti
I Nybygningen etableres et mødelokale,
En sal, på ca 88 m2, et
tekøkken-/anretterkøkken, en garderobe
og to toiletter
Garderoben er planlagt ret stor
da der regnes med at den
så også ved visse lejligheder kan
som omklædningsrum for boldspillere –
og toiletterne er ligeledes ret store dels
for at være handicapvenlige, dels for at
have plads til en bruser
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Mødesalen forsynes med ”vinduer” mod
vest - ud mod boldbanen – i form af 3
dobbelte havedørspartier, der så også kan
åbnes ved sommerarrangementer hvor der
så evt. kan placeres et telt på fliserne ude
foran.
Desuden placeres der 4 loftsvinduer i
tagets nordvendte flade, sådan at salen får
tilstrækkeligt lys, men samtidig har
nordvæggen fir og anvendeslig til
forskellige formål.
Endelig placeres der også et dør/vinduesparti i sydgavlen – mest af
hensyn til udsigten denne vej med.
Garderoben/omklædningsrummet
forsynes alene med tagvinduer – dels for
at undgå indkig, dels for at friholde
væggenen til garderobeinventar.

10

FACADE MOD SYD

ØST-VEST SNIT, SET MOD NORD

FACADE MOD VEST
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Materialer mm

Bygningens konstruktionsmetode og de
anvendte materialer aftales og afgøres
endeligt i forbindelse med den nærmere
projektering – men der regnes generelt med
at anvende materialer der kun kræver lidt
eller intet vedligehold
Der anvendes en sort tagdækning så farven
matcher den eks bygnings tag
Tagrender og nedløb udføres i zink/stål
Vinduer/døre er i træ eller Træ/alu
Der tilsluttes til offentligt afløbssystem
Der indlægges nyt elstik og bygningen
forsynes med ny eltavle
Der indføres nyt vandstik og bygningen
forsynes med ny vandmåler
Der installeres varmeanlæg-/system efter nærmere beregninger af rentabiliteten af
forskellige opvarmningsmetoder i en bygning som denne
Der isoleres og udføres ventilationsanlæg efter gældende regler
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RUMGENNEMGANG

Tekøkken,
Loft: hele gipsplader med akustikfelt
Vægge: Puds, glasvæv, halvblank maling,
fliser over køkkenborde
Gulv: Klinker med sokkelklinke
Desuden:
Køkkeninventar, standardkøkkenelementer
Hårde hvidevarer, komfur, ovn, mikroovn,
opvaskemaskine, emhætte, køleskab
Belysning, rumbelysning og arbejdsbelysning
over bordplader
Varme: gulvvarme og radiator

Forstue/garderobe/omklædning
Loft: hele gipsplader med akustikfelt
Vægge: Puds, glasvæv, halvblank maling
Gulv: Klinker med sokkelklinke
Desuden:
Garderobeinventar, spejle,
Belysning, rumbelysning
Varme: radiatorer/gulvvarme

Sal
Loft: hele gipsplader med akustikfelt
Vægge: Puds, Strukturpapir, maling
Gulv: Trægulv/linoleumsgulv med fodliste
Desuden
Inventar, Stole og borde, tavle, skærm mm
Mørklægningsgardiner
Belysning, rumbelysning delt på grupper og med lysdæmper, spotbelysning
Varme: radiatorer og gulvvarme
Teleslynge, projector mm
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Depoter/teknikrum/rengøringsrum
Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, glasvæv, halvblank maling
Gulve: beton, klinker
Desuden:
Inventar, reoler
Belysning, rumbelysning
Varme: radiatorer

Toiletter (H)
Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, fliser til loft
Gulv: Klinkegulv med sokkelklinke
Desuden:
Belysning, rumbelysning med bevægelsesføler
Varme: gulvvarme
Vandinstallation, gulvafløb
Sanitet, standardvarer i hvid porcelæn og krom,
WC høj model, 2 støttegreb, og der monteres
eller forberedes desuden for brusere
Vindfang
Lav mellembygning med fladt tag og glasdørsparti ud mod ”gården”
Loft: gipsplader, akustikplader
Vægge: skurede, malede
Gulv, klinker
Desuden
Rumbelysning
Radiator/gulvvarme

