
Et mangfoldigt og socialt samvær på tværs af generationer

”Ønsket om at skabe gode boliger til alle”

Visionen for mit restaurerings projekt af Ringpar-
ken er at skabe nogle nye rammer og skubbe til 
de private grænser, for hvordan man bor sammen i 
almene boliger. 

Projektet skal ses som et pilotprojekt, et slags eks-
periment, hvor man selv sammensætter de bolig-
typer man ønsker, der skal være i den specifikke 
blok. Jeg har i dette projekt valgt at omfavne så stor 
en diversitet som mulig, for at gøre disse almene 
boliger mere tilgængelig for en bredere målgruppe. 
Jeg har taget udgangspunkt i blok 7, i afd. 6. 

Eftersom vi lever længere, betyder det også flere 
ældre, som så har behov for et sted at bo, når de 
ikke kan magte deres store hus længere. Desværre 
har vi også en rigtig stor del af ensomme ældre. 
Derfor har jeg genintroduceret det gammeldags Ol-
dekolle (og kollegie), hvor man bor på hver sit væ-
relse, men har fælles faciliteter under samme tag. 

Der skal også være plads til unge handicappet, som 
også kan bo i samme opgang med folk der ikke er 
handicappet, og derfor er der lagt vægt på ikke at 
isolere de handicappede til en speciel indgang, op-
gang eller side. 

Boligerne kan bedst placeres i stuen eller 1. sal, 
som her i mit projekt, da tilgængelighedsboliger 
kræver mere plads i højden. 
 
Den største procentdel af beboere i almene boliger 
er enlige kvinder og mange af dem med dele børn. 
Desværre er mange af de nuværende boliger ikke 
indrettet til lige netop dem. Derfor er der indrettet 
boliger til den lille familie, som bl.a. kan bestå af 
skilsmisse kvinden (eller manden) med ét barn. 
Den kan selvfølgelig også bruges til det unge par 
med ét barn. 

Det sociale aspekt i projektet er at skabe nogle 
opgange med forskellige boliger, og derfor opnå 
en stor diversitet i opgangen, hvor man både kan 
hjælpe hinanden og med tanken om at komme hin-
anden ved. 

Af samme grund er der kun elevatorlift i den ene 
del af blokken, så der er mulighed for flere typer af 
boliger, m2 og forhold. Generelt er alle boligtyperne 
indrettet med hjerterummet som et samlet køkken/
alrum/opholdsstue, da det er her man i dag bruger 
mest tid sammen.  

Oldekolle; (fork. af oldingekollektiv), populær betegnelse for bo-
fællesskab for ældre, se seniorbofællesskab.)

En ny, men gammel boligtype er et Oldekolle. Da så mange ældre i dag er enlige og 
ensomme kunne det være en måde at afhjælpe det på. Der er også plads til senior 
par, hvis det skulle forekomme. Mange ældre har mistet deres livspartner og sidder i 
hus med en dyr husleje og for mange kvadratmeter. I stedet kan de nu bo i et senior 
bofællesskab i stueetagen, hvor der er rig mulighed for social samvær samt privat-
hed. Dette Oldekolle er tegnet med en kerne i midten man kan gå rundt om, som 
indeholder fælles faciliteter som køkken, tv stue og opholdsrum. Ved midteråbnin-
gen mellem køkken og stue er der sat en skydedør ind, så man har mulighed for at 
afskærme.

Denne type Oldekolle er ikke direkte tegnet til handicappede, men kan sagtens mø-
beleres dertil, hvis det skulle hænde. Det betyder også at alle fællesfaciliteter som 
køkken, bad og altan lever op til kravene. Evt. kan der sættes et handicap venligt 
køkken på, som ses på snit i 1:50 af en tilgængelig/handicap lejlighed. Denne op-
gang er med en liftelevator, hvor der både er plads til rollator og kørestolsbrugere. 

Kollegie; (ungdoms bofællesskab.)

Ved at indføre et gammeldags kollegie sparer man både plads og penge og de unge 
får et socialt netværk når de kommer til byen, flytter hjemmefra og for at studere. 
Planen er bygget op på samme måde som Oldekolle, dog med lidt flere værelser og 
mindre bevægelsesrum. Det er lavet til både par og singler, så selv i bolig-enheden 
er diversitet i højsædet. 
Der er tilknyttet to badeværelser med udluftning, vandafledning sammen med køk-
kenet. I denne boligtype er skydedøre for hver åbning, så man kan lukke helt af, så 
der kan foregå forskellige aktiviteter fællesområderne. Kollegiet indeholder 5 værel-
ser, evt. 3 par og 2 singler - altså op til 8 studerende i alt. 

Tilgængeligheds- / Handicapbolig

Tilgængeligheds-/handicap boligen er en 2 værelses lejlighed som indeholder et stort sove-
værelse, badeværelse og lyst køkken/alrum og stue der ligger ud til de grønne omgivelser. 
Ydermere har det en sydvest vendt altan, hvor man uhindret kan komme rundt i en kørestol. 

En af de andre udfordringer ved renovering af almene boliger er at opfylde kravene til tilgæn-
geligheden. 
Byggerierne i 1940’erne og 1950’erne er ikke tegnet med elevator og deres meget regel-
mæssige konstruktion lægger heller ikke nødvendigvis op til at inkludere det bygningsvo-
lumenen. Derfor må man også gå på kompromis når tilgængeligheds problematikken skal 
indføres. 

I dette projekt er den gamle trappe erstattet af en let elevator lift, som er en letopbygget 
konstruktion af glas og stål, som samles på stedet. Den kan køre op til 6 etager med plads 
til en kørestol eller 5-6 personer. Den fylder ikke mere end 2,2 meter på den øverste etage, 
hvilke betyder at den ikke vil stikke ud gennem taget, og dermed ikke vil kunne ses udefra. 
Ved siden af elevatorliften, bliver den nye trappe placeret.

Den gamle trappe i den anden del af blok 7 for lov til at blive stående, og det vil være tydeligt 
at se en forskel når man træder ind i den nye opgang. Boligforeningen kan evt tage stilling 
om den trappen i ikke-tilgængeligheds delen også skal skiftes ved lejlighed. 

2-etagers bolig
I 2-etagers boligen er der plads til den lidt stør-
re familie, hvor alle i familien får gode værelser, 
2 badeværelser, 2 store altaner samt et stort 
gennemlyst køkken og opholdsrum. 
Hvis børnene er store nok, har de mulighed for 
egen indgang på 2. sal. 

Denne boligtype med fysisk sammenhæng 
mellem 2 etager er meget anderledes end 
ideen bag den oprindelige bygningskonstrukti-
on, som man havde i 1940- og 1950’erne, men 
det bidrager til en variation i boligenhederne. 
Ved at boligen ”donerer” et rum svarende til et 
badeværelse til nabolejligheden, kommer den 
ned på 114,5 m2, som ligger indenfor kvadrat-
meter rammen af almene boliger.

Det nye ”hul” i konstruktionen vil blive styrket af 
en nye murstensoverligger i åbningen. 

Fællesrummet

Beboerne efterlyste et fællesrum, der lå i lidt mere private omgivelser. Tanken med 
fællesrummet er at være et sted, hvor man kan lave mad sammen, spille spil, se tv 
osv. og gerne med andre mennesker fra opgangen eller naboopgangen. 
Idé og inspiration kommer fra Tietgenskollegiet i København, hvor hver gang har et 
fællesrum/køkken/stue som tilhører dem, men som også er et sted andre fra kollegi-
et må opholde sig. 

Man kan diskutere hvorvidt det er økonomisk rigtigt, men de penge man sparer ved 
Oldekolle og kollegiet, kunne man bruge til at opretholde et fællesrum. 
Det skal selvfølgelig forklares at dette fællesrum er en ekstra ”feature” og skal sæt-
tes ind i stedet for en af de andre boliger, så det fungerer som et slags saml-selv-
projekt ud fra hvilken sammensætning af boliger man ønsker i boligforeningen.  

Den lille familie

På 2. sal ligger en lille 3v bolig med skråvægge til den lille familie, hvor de kan be-
nytte elevator til evt. en barnevogn. 

Den enlige

Ved siden af ligger en lille 2v til den enlige. Begge lejligheder har køkken/opholds-
rum ud til altanen og de grønne omgivelser. 

Den lille familie 

Denne boligtype kan bruges til den lille familie med stort pladsbehov. Udfaldet af 
den store lejlighed kommer af dobbeltlejligheden ved siden af, og på den måde er 
der blevet et stort opholdsrum med køkken og masser af lys og luft. Samtidig er der 
blevet plads til et godt stort badeværelse også med udsigt til de grønne arealer. 
Luksus lejligheden af dem alle. 

Skilsmisse forældre med 1 barn

Det kan være svært at finde en bolig, der passer til ens behov også med et dele-
barn. Denne tagbolig er, med de ekstra m2 i badeværelset, 2 værelser og et rumme-
ligt køkken/alrumm, en god størrelse til skilmisseforældrene eller til et ung par. 

Visualisering af forældre soveværelset med udkig til de grønne arealer Visualisering af køkken/alrum og trappen der er syd/vest vendtVisualisering af stuen i åben forbindelse med køkken/alrum
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Eksisterende boligtyper

Ringparken er opført i 1953-57 og tegnet 
af P. Funder Larsen for Boligselskabet Hol-
stebro. Den består af 27 boligblokke samt 
butikstorv mod Struervej. Ringparken er 
opført som almene boliger med 398 lejemål 
med 1-4 værelser. Haveplanen er tegnet 
af C. Walbjørn Christensen i 1955. Bebyg-
gelsen er oprindelig opført som to separate 
afdelinger under Boligselskabet Holstebro. 
Afdeling 5 ligger syd for ankomstvejen, og 
er bygget i to etaper 1953-54 og 1954-56. 
Afdeling 6 er nord for ankomst vejen og er 
bygget i 1956-57. 
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