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Tiset Borger og Idrætsforening arbejder på at få forbedret de bygningsmæssige
muligheder for fællesaktiviteter i det lille bysamfund.
Man er nu nået frem til det her efterfølgende viste skitseforslag, der viser og beskriver
en bygning der rummer de ønskede faciliteter og funktioner.
Næste led i arbejdet bliver nu at søge midler til at gennemføre projektet – og i
forbindelse med sådanne ansøgninger vil det være væsentligt at kunne henvise til at
myndighederne godkender eller vil/kan godkende projektet.
Man er klar over at Haderslev Kommune ikke kan udstede en byggetilladelse på
grundlag af dette skitseforslag – men vil på den anden side gerne undgå at ofre yderliere
midler på den videre projektering, og på statiske beregninger, varmetabsberegninger
mm før end man har sikret sig at der er økonomisk grundlag for at gå videre med sagen

Tiset Borger- og Idrætsforening vil derfor med
denne henvendelse anmode Haderslev Kommune
om – på grundlag af dette skitseforslag - at
udarbejde en forhåndsudtalelse omkring sagens
muligheder for at opnå en endelig godkendelse,
en byggetilladelse – sådan at foreningen kan
vedlægge denne udtalelse når der søges om
midler til det videre arbejde.

OM SAGEN

OM SAGEN

Vest for Landsbyen Tiset 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
fornuftigt mødelokale med
tekøkken og med adgang til et
toilet.

”Tiset Fælleshus”:
Skovvej 3a, 3b, 6510 Gram
Matr. Nr. 322, Tiset
Ejd. Nummer 510000128000
Areal 1,4262 ha
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OM SAGEN

Udenfor er der en legeplads, en
”terrasse” og en boldbane samt
en petanque bane.

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
Borger- og Idrætsforening.
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BYGNINGEN, DISPOSTION, UDFORMNING, FUNKTIONER MM

BYGNINGEN, DISPOSITION, UDFORMNING, FUNKTIONER MM

Efterfølgende vises den valgte løsning, der omfatter:
Den østlige del af den eks bygning, der rummer de nedslidte omklædningsrum mm
nedrives og fjernes – og resten, den vestlige del af bygningen, dvs. klubhuset med
mødelokale mm, bevares, og forbindes med et indgangsparti med en nybygning hvori
der findes:

*Mødesal til diverse arrangementer, ca 100 m2
*Et te- eller anretterkøkken dimensioneret så der er plads til adskillige hjælpere.
*Toiletter – 2 almindelige og et handicaptoilet
*Et omklædningsrum med brusere - til brug ved diverse sportslige arrangementer på
stedet
*Garderobe
*Og hertil depoter og teknikrum

Nybygning, brutto areal:
1043x2207 + 784x250 – 130x130x0,5 =
230,2 m2 + 19,6 m2 – 0,9 m2
=
248,9 m2
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BYGNINGEN, DISPOSTION, UDFORMNING, FUNKTIONER MM
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Materialer mm
Nybygningen regnes udført som en ”hal” med 30 graders taghældning.
I mødelokalet følger loftet taghældningen, mens der over de øvrige rum indlægges fladt
loft – dels for at begrænse det volumen, der skal opvarmes, dels for at opnå mulighed
for opbevaring i tagrum – og for evt. at placere et ventilationsanlæg eller dele af det
heroppe.
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 regnes umiddelbart med ydermure i mursten og med en sort tagdækning så farven
matcher den eks bygnings tag
Tagrender og nedløb udføres i zink/stål
Vinduer/terrassedøre er i træ eller Træ/alu, indv. døre er massive pladedøre, og udføres
uden bundstykke a.h.t rengøring, handicapvenlighed og ”færdsel” med serveringsvogne
Glaspartier og døre i rum 5 er i stål/aluminium og glas
Huset forsynes med låse med systemnøgler så der kan udleveres nøgler efter ”behov” til
dets brugere.
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 af denne type og med dette brugsmønster.
Der isoleres mindst efter gældende regler
Der udføres ventilationsanlæg efter gældende regler
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Det nuværende klubhus bevares
med blot få
forbedringer/ændringer:
Det ene af de nuværende toiletter
ændres til en gennemgang ud til
den ny forhal og møderummet
samt det andet toilet og det lille
eks. depot bevares uændret og
istandsættes blot malermæssigt
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
og forbundet med den med et lavt
indgangsparti
I nybygningen etableres et
mødelokale, d.v.s. en sal, på ca 101
m2, et tekøkken-/anretterkøkken,
en garderobe og toiletter
samt depot og teknikrum

Garderoben (rum 5) er planlagt
relativt stor da den skal kunne
rumme temmelig mennesker, både når de kommer og når de går, og ikke mindst i
pauser.
Den er samtidig bygningens ankomstområde med hoveddør ud mod sydvest, men
derudover etableres der en dør mod nord, sådan at idrætsfolk med jord på skoene kan
komme den vej ind til omklædning og bad.

Længst mod nord i nybygningen etableres et omklædningsrum (rum 6) med 4 brusere
sådan at der er mulighed for at bruge de muligheder for idræt som udeområderne giver
Der regnes med 3 toiletter (rum 7, 8 og 9), 2 ”almindelige” og 1 handicaptoilet.
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Tekøkkenet (rum 12) er så stort, at
der er plads til at flere mennesker
kan være i gang her på én gang og
deltage i anretning og servering, og
desuden er der her et antal højskabe
beregnet til rengøringsformål og
oplagring af diverse effekter
Tekøkkenet forsynes med en glas/terrassedør ud mod øst – dels som
lyskilde dels som ”flugtvej”
Bygningen forsynes med et
depotrum, (rum 13) der med 3
dobbeltdøre åbner direkte ud mod
salen – med denne udformning,
placering og indretning er der dels
mulighed for at udnytte arealet fuldt
ud, dels har man det i umiddelbar
tilslutning til det sted hvor tingene
skal bruges – og endelig har depotet
en lyddæmpende virkning sådan at
støj fra forberedelser i køkkenet
ikke generer et arrangement i salen.
Mødesalen (rum 14) forsynes med
”vinduer” mod vest - ud mod
boldbanen – i form af 3 dobbelte havedørspartier, der så også kan åbnes ved
sommerarrangementer hvor der evt. kan placeres et telt på fliserne ude foran – og i
sydgavlen placeres et tilsvarende vinduesparti, mest af hensyn til udsigten denne vej.
Desuden placeres der 3 loftsvinduer i tagets nordvendte flade, sådan at salen får
tilstrækkeligt lys, men samtidig har nordvæggen fri og anvendelig til forskellige formål.

RUMOVERSIGT, NYBYGNING

RUMOVERSIGT, NYBYGNING

Rum 1, 2, 3, 4,
Rum i eks. bygning
Rum 5,
Forstue, Garderobe, 39,2 m2
Rum 6,
Omklædning, bad, 20,0 m2
Rum 7,
Toilet, 1,9 m2
Rum 8,
Toilet, 1,9 m2
Rum 9,
H-Toilet, 5,6 m2
Rum 10,
Gang, 5,0 m2
Rum 11,
Teknikrum, 4,3 m
Rum 12,
Tekøkken, 21,4 m2
Rum 13,
Depot, 14,0 m2
Rum 14,
Sal 100,9 m2

Nybygning, brutto areal:
1043x2207 + 784x250 – 130x130x0,5 = 230,2 m2 + 19,6 m2 – 0,9 m2 = 248,9 m2
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FACADER

FACADER

FACADE MOD SYD

FACADE MOD VEST

13

SNIT

SNIT I NYBYGNING
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ANLÆG
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ANLÆG

Det sydvestvendte hjørne mellem bygningerne ønskes befæstet så det kan bruges som
en udvidelse af lokalerne når vejret er til det – og der ønskes en vis rumfornemmelse
herude men samtidig vil man kunne se ud over boldspilsarealerne
Der regnes derfor med et ganske enkelt anlæg bestående af en fast belægning med
betonsten som f.eks. herregårdssten, omkranset af en lav og bred hæk (ca 60x60 cm) og
udenfor denne et antal mindre, opstammede træer.
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Nybygning,
brutto areal:
1043x2207 +
784x250 –
130x130x0,5 =
230,2 m2 +
19,6 m2 –
0,9 m2
=
248,9 m2
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RUMGENNEMGANG

Rum 1, 2, 3, og 4.
Disse 4 eks. rum bevares uændret og istandsættes blot malermæssigt – i et nuværende
toilet mellem rum 3 og 4 etableres der gennemgang ud til rum 5, garderobe og forhal.
Rum 2 kan fremover stadig tjene som et mindre mødelokale, og det bruges også af
dagplejen, hvorfor det lille toilet, rum 4, bevares
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Rum 5: Forstue/garderobe
39,2 m2
Hovedindgangen er ud mod
sydvest, men der regnes også
med en indgang mod nord,
hvor sportsfolk kan gå ud og
ind, og hvor der er en
spulehane over en rist udenfor
døren.

Loft: hele gipsplader med
akustikfelt(er)
Vægge: blank mur/Puds m
glasvæv og halvblank maling
Gulv: Klinker med
sokkelklinke
Vinduespartier og yderdøre:
Stål/aluminium og glas
Dør ind til Sal:
Stål/aluminium og glas
Belysning, rumbelysning
Varme: radiatorer/gulvvarme
Ventilation via bygningens
ventilationsanlæg
Desuden:
Garderobeinventar, spejle, opslagstavle(r)
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RUMGENNEMGANG

Rum 6: Omklædning, bad
20 m2
Rummet forsynes med 3 aflåselige skabe til diverse sportsrekvisitter
Loft: Akustikplader
Vægge: Puds m glasvæv og halvblank maling, i bruserrum fliser til loft
Gulv: Klinker med sokkelklinke
Dør: massiv pladedør med systemlås
Belysning, rumbelysning stik til hårtørrere
Varme: radiatorer/gulvvarme
Ventilation via bygningens ventilationsanlæg
Vandinstallation, gulvafløb
Sanitet:
4 brusere med termostatblandingsbatterier samt en enkelt håndvask
Al sanitet i hvid porcelæn og krom
Desuden:
Bænk, knager, spejle, opslagstavle, 3 aflåselige skabe
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Rum 7, Toilet
1,9 m2
Rum 8, Toilet
1,9 m2
Rum 9, Toilet (H)
5,6 m2

Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, fliser til loft
Gulv: Klinkegulv med sokkelklinke
Ventilation via bygningens ventilationsanlæg
Belysning, rumbelysning med bevægelsesføler
Varme: gulvvarme
Vandinstallation, gulvafløb
Sanitet, standardvarer i hvid porcelæn og krom, i H-toilet WC af høj model samt 2
støttegreb.
Døre, massive pladedøre med toiletdørsbeslag
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RUMGENNEMGANG

Rum 10, Gang
5,0 m2
Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, fliser til
loft
Gulv: Klinkegulv med
sokkelklinke
Ventilation via
bygningens
ventilationsanlæg
Belysning, rumbelysning
med bevægelsesføler
Varme: gulvvarme
Vandinstallation, gulvafløb
Sanitet, standardvarer i hvid porcelæn og krom, i H-toilet WC af høj model samt 2
støttegreb.
Døre massive pladedøre - til toiletter med toiletdørsbeslag

Rum 11, Teknikrum
4,3 m2
Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, maling
Gulv: Klinkegulv med sokkelklinke
Ventilation via bygningens ventilationsanlæg
Belysning, rumbelysning med bevægelsesføler
Vand- el og varmeinstallation-/anlæg her
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RUMGENNEMGANG
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Rum 12,
Tekøkken,
21,4 m2
Rummet indrettes
med meget
bordplads til
anretning, der
opstilles en række
højskabe til
rengøringsartikler
oplagring af
papirvarer mm, og
der gøres under en bordplade plads til et par rulleborde der kan bruges ved borddækning
og afrydning.
Mod øst er der en havedør, dels for lysindfaldet, dels som flugtvej
Loft: hele gipsplader med akustikfelt
Vægge: Puds, glasvæv, blank maling, fliser over køkkenborde
Gulv: Klinker med sokkelklinke
Varme: gulvvarme og radiator
Belysning, rumbelysning og arbejdsbelysning over bordplader
Desuden:
Køkkeninventar, standardkøkkenelementer
Hårde hvidevarer, komfur, ovn, mikroovn, opvaskemaskine, emhætte, køleskab

Rum 13, Depot
14,0 m2
Loft: hele gipsplader
Vægge: Puds, glasvæv, halvblank maling
Gulv: gulvbelægning som i salen.
Belysning, rumbelysning
Varme: radiatorer
Desuden:
Inventar, reoler

RUMGENNEMGANG

Rum 14, Sal
100,9 m2

Loft: hele
gipsplader
med
akustikfelt
Vægge:
Puds,
Strukturpapir
, maling
Gulv:
Trægulv/linol
eumsgulv
med fodliste

Belysning, rumbelysning delt på grupper og med lysdæmper, spotbelysning,
flugtvejsbelysning/-armaturer
Varme: radiatorer og gulvvarme
Desuden
Inventar, Stole og borde, tavle, skærm mm
Mørklægningsgardiner
Tlf-/ internetforbindelse, Teleslynge, projector mm
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