Nørreport

Medborgerhus

Dette er et forslag til omdannelse af Indre Bys Medborgerhus til et tidssvarende Kulturhus der inddrager Charlotte
Ammundsens Plads, så disse ses som et samlet sted i byen
for medborgere i kvarteret.

Nørre Søgade

Nansensgade

#MEDBORGERHUS #INDREBY #NU

Søerne

Forslaget skal ses som revitalisering af det potentiale der
allerede ligger i pladsen og Medborgerhuset. Forslaget
etablerer udkig og indsyn og med aktiviteter der spænder
imellem disse anvendes potentialet.

Den eksisterende arkitektur i Indre By er ikke tidssvarende. Der er ingen dialog med omgivelserne. Indre Bys Medborgerhus skal derfor omfortolkes eller udfordres af moderne arkitektur. Nyt arkitektonisk konsept for medborgerhuset
skal i samklang med omgivelserne, tilføre området kvalitet.

Etableringen af pladsen, med plads til sport, leg, markeder, teater og andre events skaber rig mulighed for at inddrage det eksisterende medborgerhus i pladsen, så det ses som et.

Pladsen indbyder idag til opmaganisering af materialer og skrald.
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NANSENSGADE-KVARTERET
Nansensgade-kvarteret er Indre Bys bohemekvarter med et stærkt naboskab. Det er den levende, hyggelige, charmerende landsby i byen ved
Peblinge Sø med sin egen stemning og med mulighed for aktiviteter. Her er
mange mennesker og til tider for trafikeret.
Nansensgade-kvarteret har ca. 4.000 indbyggere.
Fællesskab København
Kommunens vision for 2025 på teknik- og miljøområdet ”Fællesskab København” omtaler bl.a. følgende indsatsområder :
1.En bedre hverdag i byrummet
2.Fleksibel og kreativ brug af byen
EN BEDRE HVERDAG I BYRUMMET
Oplevelsen er, at hverdagen i store dele af Indre By er ved at blive ”overtaget” af
andre: Af pendlere, investorer, nattelivsgæster, bilister, cyklister, turister, eventdeltagere osv.
Overordnet skal Indre By derfor udvikle sig sådan, at der igen bliver plads til beboere i Indre By. Lokaludvalget ønsker at fremme det lokale miljø og særpræg i
de forskellige kvarterer.
Forslaget her er et ønske om at give plads til beboere igen i indre by. Lige
nu ligger det som et skjult skattekammer ved pladsen. Forslaget åbner
dialogen mellem pladsen og det liv der sker inde in medborgerhuset.
KULTURHUSET INDRE BY SKAL REVITALISERES SOM BEBOERHUS
Der skal gøres en kraftig indsats for at synliggøre Kulturhuset Indre By på
Charlotte Ammundsens Plads, ikke mindst over for borgerne i Indre By. Synliggørelsen skal ske som led i en revitalisering af kulturhuset, hvor den lokale
forankring bredes ud med Indre By som udgangspunktet og med ”beboerhus”, som den centrale funktion.
Kulturhuset skal sætte aktiviteter i gang, som rammer de behov, der er blandt
borgerne i Indre By.
Forslaget giver mulighed for at synliggøre alle de dejlige aktiviteter der
foregår i og omkring Medborgerhuset. Forslaget etablerer et kig ud og et
kig ind. Det etablere en direkte forbindelse og dialog mellem aktiviteterne
inde i huset og ude på pladsen.
Forslaget skal ses som en vision for revialisering af Medborgerhuset. Vi ser
endnu flere muligheder.
Disse kunne være:

Situationsplan

1

A. Etablere direkte forbindelse mellem aktiviteter inde og ude ved udskiftning til glasfacade.
B. Etablering af ny og tidssvarende indgangsparti
C. Opdatering af Cafe område.
D. Bedre udnyttelse og opdatering af møderumsfaciliteter der er tidsvarende og indbydende.
E. Etablering af URBAN GARDEN på taget
F. Forbindelse af CAFE til taget til etablering af Cafe/resturant i direkte
forbindelse med taghaven.
Vi håber at dette materiale kan være med til at gentænke Medborgerhuset,
til gavn og glade for Indre Bys Medborgere de næste mange år.
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