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22 Boliger
Fælles opholdsarealer
beregnes fælles for områdets helhed
(Grøn markering)

DEL AF HELHED
I forlængelse af vedtagelse af lokalplansforslag 5-1-104 Boligområde, Ønsker
Nørresundby Boligselskab, at opføre 22
boliger.
Boligerne bliver en del af en fælles helhed
der i omfang omfatter såvel åben-lav som
tæt-lav og etagebebyggelse.
Fælles for den samlede bebyggelse er, at
boligerne omkranser et grønt fællesmiljø
med plads til leg og ophold.

Lokalplansområdet (Endelig bebyggelsesplan v. Arkitekthuset Vodskov)
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PROJEKTINFO
Boligtype A
22 stk. á 101,8 m²		

2240 m²

Parkeringsbehov				
33 pl.
1 1/2 p-pl pr. bolig

Planudsnit 1:500
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BEBYGGELSESPRINCIP
Lejl. 3

Lejl. 4

Boligerne organiseres i “villaer” med 5 eller
6 lejligheder i hver Villa. Enhederne er med
til at nedbryde skala og samtidig skabe en
god fællesskabsfølelse for beboerne.
“Villaerne” opbygges med 3 eller 4 lejligheder i stuen og 2 lejligheder på 1.sal.
Det betyder at byggeriet fremtræder
ydmygt og rumskabende på den grønne
flade.

Villa med 6 lejligheder 1:200
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INDRETNING
Hver bolig er på 101.8 m² brutto.

Have

Bolig

Ind

Vej

Indretningen sikrer gennemlyste boliger,
og der er mulighed for fleksibel indretning
som med enten 3 eller 4 værelser (5-rumsboliger).
Boliger i stue har adgang til en have/terrasse, og boliger på 1 sal en stor terrasse.
Alle boliger har overdækkede arealer
mod syd / vest.

Indretningsprincip & snit 1:100

Facade mod syd / vest
(mod have)

Facade mod Nord / Øst
(mod ankomst)

FACADEUDSNIT
Bygningerne placeres i det grønne, som
moderne villaer i en park. Ved at udforme
asymmetrisk fremstår bebyggelsen ydmyg
overfor omgivelserne.
Villaerne opbygges med lyse mursten
som skiver i gavlene og mod nord. Denne
tunge skal, danner base om formgivningen, og tillader at facaden mod syd fremstår mere let og elegant med glas og træ
som overdækkes.

Facadeudsnit 1:200

Perspektiv fra have - Villa 1, 6 Boliger

