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PladsB – Muskelsvindfonden & Sundhedshuset

Hvis vi fortsætter inklusionstanken, skal der tænkes 
i adgangsveje for at invitere brugerne af Muskel-
svindfondens faciliteter ind i parken. Umiddelbart 
ligger de nemlig ’ekskluderet’. Imellem husene 
pla-ceres en ny plads, PladsB, der anvendes som 
forbindelse og invitation. Pladsen kan gøres næsten 
bilfri, så her kan spilles bold, med og uden kørestol, 
eller ræs. Pladsen er sigt også et centralt sted for 
brugerne af det kommende sundhedshus. 
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Små lysthuse, overdækninger, væksthuse eller 
pavilloner benyttes som årstidsforlænger, og 
når det regner. De kan bruges som møderum, til 
gymnastik, have- eller madværksted, til workshops 
eller bare som pauserum, til en stille stund, et hvil 
på vejen eller en snak blandt venner. 3 rum der giver 
nye samlingssteder, ligesom der er potentiale andre 
steder ude i parkens rum, hvor der er indrettet 
steder ude i det grønne,  der kan danne rammer om 
fællesskaber, der fungerer som forsamlingsrum i 
det offentlige.  

Lysthusene er enkelt konstrueret, som 
trækonstruktioner, - med et stort rundt tag, en tragt 
der rejser sig mod  himlen og som samler vandet 
når det regner. Taget fører vandet igennem til under 
soklen, hvor det ledes til forsinkelsesbassinerne.  
En træsokkel med et robust trægulv, - og vægge 
af trækassetter, der kan lukkes og fungere som 
vægge eller de kan åbnes helt, så lysthuset kan 
åbnes helt op mod omverdenen. Trækassetterne 
kan fungere til deponi, eller bruges til at stille 
planter i. Trækassetterne lukkes udad med farvede 
transparente flader, der eventuelt kan stå med klare 
farver. Der kan lukkes mellem tag og kassetter med 
glas, eller de kan være åbne. 

Desuden har vi skitseret en mulighed for at placere 
pavillon på godt 200 m2 ved Kongsvangs Allé. 

Lysthusene kan anvendes ad-hoc, på en mindre 
programfast måde. Vi ser i udgangspunktet, at det 
er meget vigtigt, at understøtte muligheden for at 
komme udenfor, hvilket vil være et stort skridt 
for mange: derfor vil mindre overdækninger, læ-
steder, eller ligefrem lysthuse kunne medvirke til 
at mindske overgangen til at bruge parken, eller 
fungere som mål for at bevæge sig udenfor, - og det 
er netop det det handler om: Først, at komme ud af 
døren, hvorefter forskellige muligheder for betragt-
ninger, deltagelse og indtagelse osv. opstår. 

De 3 lysthuse placeres strategisk langs centerstien 
og, hhv. ved den rolige havedel over mod det 
kommende Sundhedshus, ved bygning 6 i et meget 
solfyldt hjørne, og oppe ved søen.

Nogle af lysthusene vil kunne danne rum for 
afprøvning af idéen om udekøkkenet, som 
fællesskabsskabende funktion med udeservering. 

I forbindelse med f.eks. madklubber, eller i 
forbindelse med havelaug. Eller overdækningen/
lysthuse kan danne udgangspunkt for skolekøkken, 
cafe og træning af forskellig slags. 

Bænke, borde og opholdssteder er tilgængelige i 
stort omfang for brugere med forskellige funktions-
nedsættelser, så der opstår mulighed for sociale 
relationer gennem anvendelsen.

Overdækninger
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