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JUSTEREDE KØKKENPLANER
De nye køkkener har været til debat blandt Galgebakkens beboere.
HPU og rådgiverne har i samarbede kigget nærmere på de
køkkener, der indgår helhedsplanen.
Rådgiverne har nu justeret i planerne, og er kommet med forslag til, hvordan
køkkenerne kan indrettes.
På tværs af alle boligtyper, arbejdes der med:
Afstand mellem køkkenbordplader begrænses til 102 cm som det er i dag. Det
giver bedre plads til spiseplads ved køkkener
Der tilbydes køkken med en skranke, der kan gemme opvask m.m. væk. Til
dette køkken vil der også kunne vælges en overdel med hylder, ligesom det
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kendes i Galgebakken i dag.

KØKKEN TIL C-

Der kommer et idékatalog med forslag til placering af ekstra skabe, som

BOLIGERNE

beboerne vil kunne tilkøbe når køkkenleverandør kendes.
Der arbejdes pt. på 3 nye køkkenforslag for både boligtype A og B, som vil være
et vinkelkøkken, et åbent køkken og et køkken med overbygning og afdækning af
bordplade mod spiseplads. Der kommer en særskilt byggepost herom. For
boligtype C foreligger der nu 2 forslag. Du kan læse mere om det på side 2.

FREMVISNING AF PRØVEHUSE
A-prøvebolig
I uge 9 var der fremvisning af A-prøveboligen i Mark 2, hvor mange beboere mødte op. Efterfølgende blev der
afleveret kommentarskemaer, og dem er vi nu i gang med at evaluere. I den udstrækning det er muligt, bliver
forslag og ønsker indarbejdet i projektet.
B-prøvebolig
Forventes at være færdig i maj måned og derefter vil der blive arrangeret fremvisning.
Køkken mock-up i C-bolig
I Mark 6, 7A er der indrettet køkken tilsvarende den ene køkkenindretning som præsenteres på næste side. Det
er muligt at se, hvor meget ventilation vil fylde i køkkenet i C2 boligen. Der er ikke udført andre renoveringstiltag
i huset. Vi vil imidlertid give beboerne mulighed for at se det installerede Svane køkken og den let udvidede
spiseplads.
C-boligen i Mark 6, 7A vil være åben alle dage i uge 15 (fra mandag d. 12.4 til og med søndag d. 18.4) i
tidsrummet kl. 10 til 16.
SIDE 1 AF 2

ALTERNATIVT KØKKEN TIL C-BOLIGERNE
Køkkenet i C-boligen er meget kompakt. Det giver problemer, når der også skal
findes plads til teknik og ventilation. Derfor er der nu udarbejdet et alternativ til
det tidligere præsenterede køkken.
Udfordringen har været i videst muligt omfang at kompensere for de manglende højskabe. I C2 mistes 1
højskab og i C3/C4 mistes 2 højskabe.
Samtidig har det været et stort ønske at forøge spisepladsens bredde.
Den tidligere omtalte løsning med vinkelkøkken, er i C boligerne blevet fravalgt, fordi det medførte at
spisepladsen blev meget komprimeret og trang.
Der arbejdes desuden på at kunne tilbyde et ekstra garderobe/kosteskab til entrèen. Desuden undersøges
muligheden teknisk og økonomisk for at opsætte en halvmur i stedet for det nu foreslåede værn.
Nedenfor kan du se og læse om de to forskellige køkkener der kan vælges i C-boligen.
Dette køkken har samme underskabe som det
oprindelige køkken. Dog er underskabet ud til
køkkendøren blevet 50cm bredt, hvilket er 10cm
bredere end det eksisterende.
Dertil to højskabe i C2 boligen og et højskab i C3
og C4 boligerne. Inddækningen over køkkendøren
er kun relevant i C2 boligen.
I Køkkenmøblet mod spisepladsen findes tre
underskabe på 60 x 60 cm: Et forberedt til

spisepladsens
bredde: 2,5m
nne i
Se de 7A
6,
Mark

opvaskemaskine, et under vask og et fuldt
underskab.
Mod spisepladsen på bagsiden findes to
underskabe på 60 x 30cm og to hylder, hvilket
samlet ca. giver pladsen fra et halvt højskab.

Dette køkken har samme skabe indvendigt
i køkkenet og højskabe som varianten vist
ovenfor.
Dog er skabene mod spisepladsen erstattet
af to åbne hylder med en dybde på 18 cm,
og en skranke, der skjuler opvask i
køkkenet.
Dertil er der mulighed for at få en
overbygning med to hylder over skranken.

spisepladsens
bredde: 2,6m

De 4 hylder svarer næsten til pladsen i 1
højskab.
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