PETER HOLST
ARKITEKTUR
& LANDSKAB

BRUNEVANG PAB

Projeket for Brunnevang er tiltrængt opgradering af friarealerne omkring en parkbebyggelse fra 1950’erne i forbindelse med renovering af boligerne. Bebggelsens
store plæner virker for nuværende tomme og vanskelige at anvende. Ambitionen
for projektet er at styrke det sociale liv mellem husene ved at øge arealernes
brugsværdi.
I tilknytning til hovedstien gennem bebyggelsens friarealer skabes et forløb af
pladser og aktiviteter som styrker friarealernes rekreative funktion. En lineær struktur af blomstrende espaliervægge og pergolaer opdeler de store græsflader i
mindre rum og rumforløb, der kan indeholde mange forskellige aktiviteter. I fladen
fletter belægningsbånd sig ind og ud mellem pergolaer og espalievægge og danner opholdspladser under de duftende slyngplanter og fysisk forbindelse til de
nye funktioner i rummene. Turen gennem bebyggelsen bliver således en sanselig
oplevelse af dufte, farver og aktiviteter.
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Projektet er en vision, der skal bearbejdes i samspil med brugerne. Den endelige
landskabelige udformning og disponering af funktioner og aktiviteter er således
åben for den vigtige dialog med beboerne. Det er vores erfaring at netop det ejerskab, som opstår i et tæt samarbejde, er vigtigt for beboernes tilfredshed med det
fremtidige anlæg samt for anlæggets videre udvikling.
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Det er vores intention at øge brugs- og herlighedsværdien i rummene mellem
husene, og det er vores overbevisning at de blomstrende espaliervægge og pergolaer vil tilføre hele projektet frodighed og poesi.
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