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Galgebakken
Opsamling på 2. møde i temagruppen om facader d. 5. marts 2014
Nedenstående skal ses som et supplement til de medsendte slides fra samme møde.
Opsamling på mødet d. 6. februar
Pia (Kuben) indledte mødet med en kort repetition af de diskussioner og emner vores
første møde især havde centreret sig om.
På overordnet/principniveau havde det især været respekten for de tanker, der
oprindeligt lå til grund for Galgebakken både angående byggeriets arkitektur og den
struktur området er bygget op omkring. Derudover havde der været fokus på drift og
vedligehold mhp. omkostningerne såvel som med henblik på, at området gerne skal
fremstå som en samlet helhed, hvor vedligeholdelsesstandarten er nogenlunde ens.
Og sidst men ikke mindst havde diskussionen gået på ensartethed versus variation.
Derudover var det blevet talt en del om; lysindfald, espalier og skure, isolering,
facadematerialer og ikke at forglemme stalddørene.
Aftenens omdrejningspunkter
Med udgangspunkt i ovenstående præsenterede Lars (NOVA5) for et blik i
rådgivernes ”maskinrum” og hvordan NOVA5 arbejder med systematisk
egenskabsanalyser både i forhold til isolering og facadematerialer. Lars pointerede
også, at det endelige valg af byggeteknik og isoleringsløsning er noget, der alene
ligger hos rådgiverne.
Claus (NOVA5) præsenterede en skur- og espalierløsning bygget op om en let
metalkonstruktion hvorimellem der kan anbringes alt fra tynde trælister, over stålwire
til strækmetal, det kunne være et individuelt beboervalg (se slides). Der var stor
tilslutning til forslaget som arkitekterne vil arbejde videre med.
Claus præsenterede også et forslag, der kan kombinere de øgede krav om isolering
(og deraf følgende tykkere yderfacader) med ønsket om øget lysindfald. Forslaget
gik i korte træk ud på, at hullet i den nye facade bliver lavet større end det nuværende
vindue så der opstår en form for bred vinduskarm/mini karnap. Karnappen/
vindueslysningen vil kunne beklædes med en kontrast til det nye facademateriale,
eksempelvis træ eller metalplade. Derudover vil man når man står udenfor kunne
fornemme det oprindelige Galgebakkehus nu iklædt ny ”frakke” således, at der bliver
en form for iboende historiemæssig lag-fortælling i facadeudtrykket. Også dette
forslag blev positivt modtaget og vil som følge af det danne grundlag for de
kommende skitseforslag.
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Aftens absolut største diskussionsemne var valg af facadematerialer. Diskussionen
tog udgangspunkt i en gennemgang af nogle af de materialer vi så på vores tur til
Sluse- og Teglholmen og ”Glødelampen” i Herlev.
Her koncentrerede debatten sig især om, at vi skal have noget der er robust. Noget
der skal kunne tåle det danske klima uden at falme alt for meget, være til at rense for
graffiti, kunne tåle slag, ikke have et for tungt udtryk da det skal kunne spille op til det
nuværende beton – og så ikke mindst kunne farvemæssigt afstemmes med
farvespillet i den røde beton - som jo er så meget andet end bare rødt.
Det blev aftalt, at arkitekterne skal arbejde videre af nogle farve/nuance skalaer, der
passer til farvespillet i den nuværende beton og som kan indarbejdes i en serie
visualiseringer.
En stor del af diskussionen omkring facadematerialer centrerede sig om, hvorvidt det
skal være ensartethed eller variation, der skal dominere det samlede udtryk.
Arkitekterne lyttede med store øren og vil komme tilbage med nogle konkrete
skitseforslag så diskussionen kan bevæge sig fra princip plan til et mere konkret
niveau da det ellers hurtigt bliver alt for abstrakt.

Næste møde er d. 2. april kl. 19.30 i beboerhuset.

Mange hilsner Lars og Pia
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