Galgebakken
Opsamling på 1. møde i temagruppen om badeværelser d. 12. februar
2014
Notatet er en kort opsamling af de emner, der blev debatteret på mødet i forlængelse af
rådgiverne havde givet et kort oplæg omkring: Problemer, rammer og
myndighedsmæssige krav, om derefter om hvad der karakteriserer ”det gode
badeværelse” (se slides fra mødet).
Det blev hurtigt konstateret, at de oprindelige badeværelser fungerer elendigt - og at da
badeværelser i dagens Danmark er et vigtigt rum – er det af stor betydning, at vi får
fremtidssikret badeværelserne i Galgebakken både for de nuværende og fremtidige
beboeres skyld.
Funktion, hensigtsmæssig indretning, udseende og ikke mindst den daglige drift er af stor
betydning, hvilket også kom til udtryk i den efterfølgende debat og brainstorm. Disse
emner er opstillet tematisk nedenfor.

Rådgiverteamet vil arbejde videre med de pågældende emner og på baggrund heraf
udarbejde skitser, beregninger mv. der så vil blive omdrejningspunktet på gruppens
næste møde d. 12. marts kl. 19.30 i Beboerhuset

Ønsker og behov
DRIFT og vedligehold
 Problemer med kuldebroer
 Problemer med kolde vægge
 Problemer med fugt
 Problemer med ventilationen
 At få afløb til både brus, vaskemaskine og håndvask + afløb til vaskemaskiner
i alle badeværelse (både i stuen og på 1. sal)
 At hylder og skabe bliver en del af standartløsningen så folk ikke selv borer
huller overalt
 At få bedre ventilation også på de ”øverste badeværelser” (b hus)
UDSEENDE
 Skjult rørføring
 Nedsænket loft (c2’er)
 Løsninger der er pladsbesparende
 Bevare lofthøjden
Materialer
 Fliser på hele gulvfladen
 Fliser i bruseniche og ved håndvask
 Mulighed for valg mellem forskellige farver
 Lyse farver fx hvid/grå som standartløsning
 Fliser i målene 30x30 eller 25x25
 Små fliser
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FUNKTION
Opbevaring
 Mere opbevaringsplads
 Skab under vask
 Stort indbygget spejl
Brus








Fast afskærmning til brus
Ikke pladskrævende afskærmning fx glas – gir også fornemmelse af mere lys
og luft
Brusevinge skal kunne afmonteres – altså IKKE muret
Mulighed for tilvalg af badekar
Separate blandingsbatterier til brus og vask
”Gribeforanstaltning” i brus
Mere tryk på vand (A hus)




Mere lys
Mere jævn lysfordeling

Lys

Varme







Gulvvarme
Håndklædetørre
Bedre varmefordeling (c hus)
Udbedring af træk fra kuppelvinduet/ovenlysvindue (B huse)
Isolering af gulv nedefra
Loftkuplen fjernes

El


Andet





Flere el-tik
Stik ved håndvask

Skillevæg mellem vaskesøjle og brus fx glas eller andet der ikke kræver plads
Pusleplads
Siddeplads til dårligt stående/gående
Plads til vaskesøjle

Forslag til løsninger og hvad der ønskes undersøgt nærmere
DRIFT
 Belysning af fordele og ulemper ved skjult rørføring
 Belysning af fordele og ulemper ved gulvvarme inkl. hvad det koster i drift for
beboerne
 Belysning af forskellige former for gulvvarme fx el
 Belysning af isolering henholdsvis oven- og nedenfra
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UDSEENDE
 Illustration af stående versus hængende toilet
 Illustrering af løsninger med forskellige flisekombinationer fx: allover, kun i
brus og på gulv, brus og vask mv.
 Illustration af løsninger med og uden opbevaring fx omkring håndvask
 Forslag Lampe med indbygget el-stik

Andet
 Illustrering af det midlertidige ”Badetelt”
 Illustration af badepavilloner
 Undersøgelse af om der kan etableres pulterrum over badeværelset hvis loftet
sænkes
 Forslag i boliger med 2 baderum renoveres de successivt
 Forslag er det muligt at genanvende varme fra tørretumbleren?
 Forslag bevar nuværende sanitet og prioriter fliser, skjult rørføring, ventilation
og armaturer.
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