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Gladsaxe er en satellitby 10 km nordvest for København med 70.000 indbyg-

gere. Gladsaxe har primært været et område for lavindkomst grupper, men 

grundet faktorer som stigende huspriser i København og Gladsaxes gode trans-

portforbindelser, er området blevet attraktivt for mere velhavende indbyggere. 

Denne demografiske udvikling har gjort, at Gladsaxes boligpriser er steget 

markant gennem de sidste årtier. I kontrast står etageboligerne i Høje Gladsaxe 

tilbage som et af de få områder, hvor der findes billige lejeboliger i Gladsaxe. I 

sammenhæng med etageboligerne findes Høje Gladsaxe Center. For beboerne 

i Høje Gladsaxe er der langt til attraktive kulturelle tilbud. Dette gælder også 

de ressourcestærke familier, der er flyttet til området omkring. Derfor ser jeg et 

behov for at skabe nye kulturelle tilbud i nærområdet. Dette gør Høje Gladsaxe 

Center til en mulig berøringsflade mellem forskellige samfundslag. Jeg ser 

potentiale for at Høje Gladsaxe Center både kan blive et kulturelt mødested 

for provinsbyerne nord for København, samt et centralt sted, hvor folk fra 

forskellige samfundslag kan mødes og udfolde deres interesser. Derfor er min 

primære målgruppe ikke et bestemt segment, men netop mennesker på tværs 

af samfundslag. Dette betyder, at en indsigt i hvordan Høje Gladsaxe Center og 

Høje Gladsaxe komplekset opfattes udefra, er relevant.

I Danmark har områder som Høje Gladsaxe stået i forreste række for beskyld-

ninger om at være præget af kriminalitet, at arkitekturen har været umen-

neskelig og at den ikke taget hensyn til den menneskelige skala. Det er dog 

påfaldende, at denne kritik primært er kommet fra folk, som ikke bor i områ-

derne. Det har vist sig, at Høje Gladsaxe er et eftertragtet område at bo i med 

flere års venteliste og med beboere, som bliver boende i mange år2. Den gode 

placering i forhold det daglige liv, adgang til grønne arealer, skoler, og gode 

transport muligheder har gjort området populært. Der er altså en stor kontrast 

mellem en ydre dystopisk opfattelse af stedet og beboernes indre tilfredshed 

og velbefindende. 

Høje Gladsaxe Centeret udspringer altså af en utopisk og demokratisk type 

arkitektur, som i dag ikke opfattes som hverken smuk eller god af den brede 

befolkning. 

For at misforholdet mellem ydre og indre opfattelser kan mindskes, er det 

vigtigt at starte en diskussion om denne type efter-krigstidsarkitektur. Dermed 

kan den indskrive sig i fremtiden og forblive aktuel med blik for bæredygtig-

hed, fællesskab og social lighed. 

Mit projekt omhandler Høje Gladsaxe Centeret, der pt. fungerer som ind-

købscenter. 

Bygningen er 107m x 85,4 m og er i 2 planer.

”Man plejer at associere de danske be-

tonbyer - fx Gellerupplanen, Volssmose 

og Brøndby Strand - med mellemøstli-

ge indvandrere, arbejdsløshed og ban-

dekriminalitet, men faktisk opførtes 

de i velfærdsstatens storhedstid som 

utopiske rum, der skulle give arbejder-

klassen et lille stykke af det gode liv”1

- Mikkel Høghøj, https://www.eftertrykket.dk/2019/09/13/hvad-kan-vi-laere-af-betonjunglens-historie-1-del/1

https://www.gladsaxebladet.dk/2018/07/der-er-rift-om-at-se-koebenhavn-fra-gladsaxes-top/2

https://www.abg.dk/for-boligsoegende/soeg-boliger.aspx (Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe) (illustration)3

https://www.berlingske.dk/samfund/vil-du-bo-med-familien-i-koebenhavn-tjener-i-en-lille-million (2016) (illustration)4

Diagrammet viser, hvad der kræves af en husstandsindkomst for en 

typisk familie, hvis de overvejer at købe et gennemsnitlig parcelhus 

på 140 kvm2 i de forskellige kommuner i Danmark (itusindekroner)4

Oversigt over de lave huslejepriser i Høje Gladsaxe blokkene3 
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”For beboerne er ordet ´be-

ton´ i hvertfald afmystifice-

ret for metafysisk indhold. 

Beton består af vand, sand 

og cement; elementer der 

ikke i sig selv indeholder 

nogen ondskabsfuldhed, 

men tværtimod er nyttige. 

Vi er ikke en flok betonfor-

brydere” 
- Aarhus stifstiende: ”TV og Gellerupparken”, 08.11.1978
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Mit afgangsprojekt tager afsæt i en diskussion og forståelse af, hvordan dati-

dens modernistiske totaldesigns kan indskrive sig i en nutidig kontekst. Høje 

Gladsaxe Center er en bygning, hvor det nuværende program ikke længere 

fordrer et centralt mødested for hele komplekset. Dertil er der allerede forsøg 

på udvikling i gang i området i form af en helhedsplan. Derfor vil projektet tage 

afsæt i den boligindsats og lokalplan, der er lavet for området og projektet 

vil komme med en konkret arkitektonisk løsning, som omfavner helhedspla-

nens 3 hovedpunkter5. På den måde kan arkitekturen skabe fundament for 

helhedsplanens succes. Dertil vil mit projekt yderligere skabe sammenhæng 

mellem Høje Gladsaxe komplekset og området omkring og på den måde skabe 

grobund for et mere sammenhængende Gladsaxe.

Helhedsplanens tre hovedgreb: 

 

1. Forebyggelse og forældreansvar

Formålet er at mindske betydningen af negativ social arv i Høje Gladsaxe med 

en tidlig og forebyggende indsats.

o Det gør helhedsplanen ved at styrke sårbare familiers kompetencer til at

sikre deres børns trivsel og tro på mulighederne i tilværelsen.

2. Tryghed og trivsel

Formålet er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med trygge fællesska-

ber og positiv adfærd både for udsatte og øvrige beboere. Det gør helhedspla-

nen ved at arbejde for aktive beboere i lokalområdet og understøtte stærke 

civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by.

3. Kriminalpræventiv indsats

Formålet er at skabe positive fællesskaber for alle børn og unge og fastholde 

børn og unge med risikoadfærd i en positiv udvikling.

Det gør helhedsplanen ved at tilbyde sunde interessefællesskaber og

aktiviteter, der understøtter alle unges mulighed for uddannelse, job og

meningsfulde fritidsaktiviteter.

https://www.voreshg.dk/helhedsplan5

Mit projekt rammer altså ned i 

en igangværende udvikling, hvor 

større arkitektonisk udvikling af Høje 

Gladsaxe Center kan fungere som 

fundament for de ønskede sociale 

ændringer i området, samtidig med 

at muligheden for at knytte bånd 

mellem Høje Gladsaxe og de om-

kringliggende beboere. For at forstå 

projektet er en gennemgang af Høje 

Gladsaxe Centerets udvikling og kon-

teksten det ligger i nødvendig.

Opsummering
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2015

2006

2016

2017 - 2020

1967

Start 00’

Nordicom sælger Høje Gladsaxe Center

Forslag om en centerudvidelse på 7000 kvm2 

øst for centeret

Helleruphus køber Høje Gladsaxe Center og 

omdanner det til centeret som det er idag. 

Den indvendige struktur nedlægges, de 

mindre butikker lukkes og 4 store butikker 

etableres

Helhedsplanen ”Vores HG” opstartes for at ud-

vikle området og dets sociale forhold. Helheds-

planens 3 indsatsområder er Forebyggelse og 

Forældreansvar, Tryghed og Trivsel og Kriminal-

præventiv indsats.

Høje Gladsaxe Center opføres sammen med 

resten af Høje Gladsaxe

Høje Gladsaxe Center sælges til Nordicom pga. 

lovændring om drift af underskud
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Høje Gladsaxe Center ved opførsel, ca. 19676https://www.gladsaxebladet.dk/2014/03/hoeje-gladsaxe-50-aar/ - fra Gladsaxe byarkiv6
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Situationsplaner 

Etageboliger 

Idræt, erhverv, boliger og detail i området 

Rekreative områder 

Opsummering

Oversigt
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I dette afsnit udfoldes både den nære kontekst i Høje Gladsaxe komplekset og 

den brede kontekst i området omkring Høje Gladsaxe komplekset. 

Konteksten skaber forståelse for den demokratiske arkitektur som centeret er 

en del af og danner grundlag for mit program for Centeret med en moderni-

stisk grundtanke om nem adgang til hverdagsfaciliteter. 

Høje Gladsaxes placering i forhold til København
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Situationsplan 1:10.000
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Syd facadeopstalt af etagebolig

Billede af etageboligens nordfacade

Etageboliger
Ved siden af centeret finder man fem 

16-etagers boliger, to 9-etagers og 

en række lavhuse, som udgør bolig-

delen af Høje Gladsaxe komplekset. 

Boligernes stramme rytmikker lader 

facaderne fremstå som et lærred, 

hvor beboerne hver især farver deres 

del af maleriet. De enkelte beboeres 

præg på boligen fremstår tydeligt. 

Formsproget taler også et tydeligt 

demokratiske sprog. Alle beboere 

har lige gode adgange til grønne 

arealer, legepladser, parkering, 

udsigt, indkøb mm. Lejlighederne 

er bygget i fem forskellige størrelser, 

men er ellers grundlæggende ens. 

Boligerne er billige, så alle har råd til 

at bo i dem. 
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Idræt i området
Lige nord for Høje Gladsaxe kom-

plekset finder man Gladsaxe idræts-

anlæg. Her findes svømmehal, 

friluftsbad, sportshaller, badminton-

hal, tennisbaner, skøjtehal, fodbold-

stadion og fodboldbaner. Alt disse 

faciliteter bruges både af private, 

klubber og Gladsaxes folkeskoler. Det 

ligger i direkte forbindelse til Høje 

Gladsaxe, hvorfor det også benyttes 

af beboerne derfra.

Høje 

Gladsaxe 

Center

Fodboldstadion
Skøjtehal/Ishockey

FriluftsbadSportshal

Svømmehal

Tennisbaner

Badmintonhal

Boldbaner

Boldbaner

Boldbaner

Erhverv i området
Gladsaxe har i mange årtier haft en 

stor industri. Scandinavian tobacco, 

vaskerier, kafferisteri, møbelfabrikker, 

TV-byen, Novo Nordisk og en lang 

række andre fabrikker og kontorer 

har været placeret i området vest 

for Høje Gladsaxe. De sidste årtier 

er mange af de tunge industrier i 

området dog lukket eller omdannet 

til enten kontorer eller boliger. Den 

gamle tobakfabrik (scandinavian 

tobacco) og Søborg møbelfabrik er 

ved at blive omdannet til boliger. 

Denne udvikling gør, at Høje Glad-

saxe komplekset bliver forbundet til 

andre boligområder, og ikke længere 

er sin egen ”ø”, omgivet af fabrikker 

og hovedfærdselsveje. 

Erhverv/

Boligudvikling

Høje 

Gladsaxe 

Center
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Beboelse i området

Detail i området

Området øst for Høje Gladsaxe kom-

plekset består primært af boligområ-

der. Her findes villaområder, lavhuse 

og 3-4 etagers ejendomme. Det me-

ste af området består af privatejede 

villaboliger, dog er der også enkelte 

almennyttige boliger. Villaerne pla-

cerer sig tæt sammen i landskabet, 

modsat Høje Gladsaxe komplekset, 

som har en mere åben struktur. 

Høje Gladsaxe Center indeholder 4 

store butikker og enkelte mindre. I 

bygningen finder man idag en Lidl, 

Netto, Jysk, MyHome, et pizzaria, en 

slagter og en frisør. Supermarkeder-

ne er velbesøgte og bruges flittigt af 

beboerne i området. Før omlægnin-

gen til de få store butikker, var der 

mange mindre butikker i bygningen. 

Her kan nævnes bla. blomsterhand-

ler, elektronikforretning, centerbode-

ga, kiosk og genbrugsbutik. 

Der er flere centrale indkøbsområder 

i resten af Gladsaxe. De er beskrevet 

herunder. 

Boligområde

Høje 

Gladsaxe 

Center

Lyngby

København

Buddinge

BIG

Herlev

Søborg

Site

Søborg - 2km 

Søborg hovedgade 

er en lang vej med 

flere mindre og større 

butikker.

BIG, Herlev - 3,5 km 

BIG er et nyetableret 

indkøbscenter med 

enkelte store butik-

ker, spisesteder og en 

biograf. 

Buddinge Torv/Bud-

dinge station- 2 km 

Her finder man to 

supermarkeder, enkelte 

spisesteder, apotek og 

lign. 

Lyngby 5,5 km 

Lyngby har et storcen-

ter, biograf og indkøbs-

gader. 

Herlev By 4,5 km 

Her er en lang række 

indkøbsmuligheder. 

Supermarkeder, sports-

butikker, spisesteder, 

grønthandlere, tøjbutik-

ker og lign. 
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Høje Gladsaxe komplekset ligger 

op til Grønnemoseparken. De første 

forslag til området bestod af lav 

bebyggelse i det grønne område. 

Man valgte i stedet at ligge bebyg-

gelsen i kanten af området, så arealet 

blev bevaret og alle beboere havde 

lige adgang til hele Gyngemosen. 

Gyngemosen er idag fredet og har et 

kuperet terræn, som falder ned imod 

Utterslev mose. Der er udlagt et om-

råde til boldspil og små udkigsplat-

forme. Primært er området dog ken-

detegnet ved mindre cykelstier som 

slår bløde buer ned gennem områ-

det. Ved at placere høj bebyggelse i 

kanten af området adskilte man hård 

og blød trafik. Man kan derved gå og 

cykle uforstyrret igennem området, 

nyde de dertilhørende kvaliteter med 

et lavt støjniveau, et rigt dyreliv og et 

langsomt og uforstyrret forløb som 

blød trafikant.

Boldbaner

”Hård trafik”

”Hård trafik”

”Hård trafik”

”Hård trafik”

”Blød trafik”

”Blød trafik”

”Blød trafik”

”Blød trafik”

Grønnemose Park

Utterslev Mose

Tegning over de rekreative områder 

Rekreative områder
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åder

De nære arealer nord og syd for den 

høje bebyggelse indeholder bla. en 

dobbeltrække træer, som skaber et 

flot, geometrisk forløb langs bebyg-

gelsen. Denne dobbeltrække af træer 

er med til at skabe en overgang imel-

lem det byggede og ikke byggede 

miljø. 

- ”Blokkene er placeret på en etagehøj plint, 

der optager terrænfaldet mod syd. Plinten 

danner en skarp kant imellem bebyggelsen og 

Gyngemosens grønne plæne. I modsætning 

til  de fleste bebyggelser som blev opført lige 

inden, er natur og byggeri her klart adskilt og 

fremstår ikke som en sammenflettet helhed”

 

- Landsbyggefonden ”Rammer for udvikling - 

almene boligbebyggelsers bevaringsværdier 

s 400

På billedet til venstre ses mødet 

imellem det bløde landskab og de 

markante boligblokke. Dette møde 

fremstår potent og fortæller om en 

tid og en måde at se naturen på. Fra 

denne vinkel opleves blokkene, som 

om de beskuer naturen mere end de 

interagerer med den. Det viser også 

den nye tid byggeriet var på vej ind 

i og tidens fascination af montage-

byggeri. På billederne ses også hvor 

tæt kontakt boligerne og centeret 

har med naturen.

https://www.voreshg.dk/post/2018/05/18/workshop-om-plejeplan-for-h%C3%B8je-gladsaxe-parken7

Landsbyggefonden, Rammer for udvikling - Almene boligbyggeslers bevaringsværdier, s.3988

Høje Gladsaxe set fra parken7

Høje Gladsaxe langs træallé8
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Udsigt udover området fra en af lejlighederne9

https://www.gladsaxebladet.dk/2018/07/der-er-rift-om-at-se-koebenhavn-fra-gladsaxes-top/9



19

Blokkenes demokratiske arkitektur 

giver inspiration til at skabe et hus, 

hvor alle har adgang og med aktivite-

ter for mange typer mennesker. 

 

Undersøgelserne af de eksisterende 

faciliteter i området fortæller, at der 

allerede er velfungerende idrætsfa-

ciliteter, boliger, erhverv og grønne 

områder i tæt forbindelse med Høje 

Gladsaxe komplekset. Undersøgel-

serne viser et behov for et kulturelt 

centrum, der på nuværende tids-

punkt mangler. Med nye boliger i 

området i tobaks- og møbelfabrikker 

øges det kulturelle behov yderligere.

Dog ses der også et fortsat behov 

for nære indkøb. Nem adgang til 

alle hverdagsfaciliteter ligger i tråd 

med modernistiske grundtanker og 

på den måde ligger en arkitekto-

nisk gentænkning af Høje Gladsaxe 

Centeret i tråd med de oprindelige 

intentioner for området.

Opsummering
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”Gladsaxe Kommune ønsker i 

samspil med de relevante par-

ter at gentænke de kommunale 

tilbud i området, så de samles, 

styrkes og er mere synlige for de 

lokale beboere. Her er bl.a. bibli-

oteket, skolen, kirken og senior-

klubberne og de lokale borgere 

alle centrale spillere ift. at ind-

tage området før uønskede ele-

menter gør det.”
-- Uddrag fra helhedsplanen, s. 33. http://www.boligsocialkort.dk/media/1249/hel-

hedsplan-hoeje-gladsaxe-2017-2020.pdf

Helhedsplanen - Vores HG 

Se bilag - Eksisterende sociale tiltag 

Opsummering

Oversigt
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Mit arbejde med at skabe et centrum for kulturelle tilbud kan forbindes til Høje 

Gladsaxes Helhedsplan, da den er en del af et igangværende arbejde med at 

forbedre området socialt.

Helhedsplanen, Vores HG (Høje Gladsaxe), er udarbejde af Gladsaxe kommune, 

Boligforeningerne 3B og AAB, Arbejdernes boligselskab i Gladsaxe, fsb Glad-

saxe og Lejerbo. Den boligsociale indsats er støttet med midler fra landsbygge-

fonden. 

”Formålet er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke 

civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by. 

Målsætningerne er:

At der dannes stærke, positive civile fællesskaber i området, der bygger bro

mellem forskellige beboergrupper

At upassende og utryghedsskabende adfærd begrænses ved at beboerne

indtager de fælles arealer

At området opleves som attraktivt at bo i for såvel beboere som det omgivende 

samfund.”

- Uddrag fra helhedsplanen, s. 11. 

http://www.boligsocialkort.dk/media/1249/helhedsplan-hoeje-glad-

saxe-2017-2020.pdf 

 

Vores HG har igangsat en lang række arrangementer, foreninger og fællesska-

ber. Mange af aktiviteterne foregår idag bla. i kældre under blokkene og i me-

get simple små lokaler. Der er desuden et ønske fra det eksisterende bibliotek i 

bygningen om, at deres position og tilbud bliver udviklet og udfoldet. 

Herunder nævnes en række af eksisterende foreningerne og tilbud fra Vores 

HG. Beskrivelserne er taget fra foreningerne selv. 

 

De eksisterende sociale tiltag i området, beskrevet med deres egne ord, er 

udfoldet i bilagene.

Helhedsplanen - Vores HG

Helhedsplanen har sat gang i mange 

gode sociale indsatser, som kan være 

katalysatorer for at udvikle området. 

Her ser jeg et kulturhus med fokus 

på sociale interaktioner og fælles-

skabsskabende rum som en oplagt 

mulighed for Høje Gladsaxe Cente-

ret, da det vil kunne understøtte og 

videreføre udviklingen.

Opsummering
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Casestudier 

Opsummering

Se Bilag  -  Casestudier 

Oversigt
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Opsummering
Jeg har lavet en række casestudier, 

som har været med til at danne 

grundlag for projektet. Villa Savoye’s 

afrundede former i et gridsystem, 

Vendsyssels Teater’s programmering 

af sale og Høje Gladsaxe Centerets 

referencer til Neue Nationalgalerie 

har været gode inspirationer. Derud-

over har jeg undersøgt Maltfabrik-

ken, Klaverfabrikken og Godsbanen, 

som har været med til at danne mit 

programgrundlag. 

 

Der er lavet en mere udfoldet under-

søgelse af casestudierne, som kan 

findes i bilagene.

Villa Savoye10

Vendsyssel Teater11

Neue Nationalgalerie12

Godsbanen, Aarhus13

Maltfabrikken14

Klaverfabrikken

https://villasavoye.weebly.com/the-building.html10

https://www.shl.dk/dk/vendsyssel-theatre/11

https://retokommerling.com/chipperfield-promete-mantener-todo-el-mies-que-pueda-en-la-neue-nationalgalerie/12

https://realdania.dk/projekter/%C3%A5rhus-godsbaneg%C3%A5rd13

http://www.praksisarkitekter.dk/maltfabrikken14
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Programmet tager udgangspunkt i en række af de eksisterende tiltag, der alle-

rede er i helhedsplanen ”Vores HG”. Dertil har jeg udviklet en række scenarier 

for, hvordan bygningen kan bruges og hvilke typer brugere, der vil være i huset. 

Med programmet ønsker jeg at skabe et fundament for at mange forskellige 

typer af brugere vil bruge huset og som understøtter helhedsplanens arbejde. 

Jeg har udviklet et program, der inderholder madindkøb, spisesteder, marke-

der, forskellige aktivitetslokaler, sale, et eksisterende bibliotek, værksteder og 

administration. Alle programmerne er udviklet til at skabe stor diversitet af 

brugere, som kan aktivere og aktiveres af huset hele døgnet. 

Teenageren 

Den jobløse

Iværksætteren 

Pensionisten

Det unge par

Skoleeleverne

Børnefamilien

Teenagere kan bruge huset til forskellige aktiviteter. 

De kan bruge husets aktivitetsbaner på taget, spille 

fodbold og spise nogle snacks fra supermarkedet i kæl-

derniveauet. Dertil kan de bruge de mindre sale i huset 

til at samles og se en film eller ligende. I værkstederne 

kan de aktiveres ved at arbejde med knallerter og cykler 

mens der også er mulighed for at spille musik i øveloka-

lerne.

Understøttelsemodtageren har ofte meget fritid, og de 

langtidsledige kan have brug for at være del af fælles-

skaber. Personen vil kunne bruge huset til at indgå i 

fællesskaber, klubber og arrangementer som kan være 

med til at genaktiverer en dagligdag. Adgang til værk-

steder, idræt og kulturelle tilbud kan øge den mentale 

sundhed samt skabe kvalifikationer i jobsøgningen.

I husets sydøstlige hjørne etableres et mindre iværksæt-

termiljø. Det er på baggrund af eksisterende tiltag fra 

Vores HG, som har igangsat nogle arrangementer for 

unge som gerne vil starte noget op.  

Faciliteterne består af fællesarealer, kontorer, projek-

trum og makerspace. De vil også kunne bruge husets 

træ-, metal- og grafikværksteder. De mindre sale samt 

opholdsarealerne på gangene, vil kunne bruges til at 

vise produkter og kreationer frem.
Pensionisten vil primært bruge huset til at handle i 

og deltage i en række arrangementer i husets mindre 

aktivitetslokaler. Her vil pensionisten kunne brygge 

øl, spille kort, se en film eller dyrke lidt motion. De vil 

også bruge det allerede eksisterende lokalbibliotek og 

eksisterende aktiviteter. Idag findes der foreninger i 

etageboligernes kælderrum. De aktiviteter flyttes derfor 

ind i kulturhuset, så de bliver en del af det daglige liv. 

Det unge par uden børn har mere fritid og et ønske om 

kultur og aktiviteter i deres lokalmiljø. De ser huset som 

et alternativ til at tage ind til København, hver gang de 

ønsker at være en del af kulturelle arrangementer. Den 

store sal kan rumme større koncerter, foredrag, der er 

muligheder for at tage ud og spise, byfester, indkøb og 

kulturoplevelser.

Lige overfor Centeret ligger der en skole, SFO og dagin-

stitution. Eleverne på mellemtrinnet og udskolingen vil 

kunne bruge huset efter skole og SFO, som en del af de-

res eftermiddagsaktiviteter. De kan købe en sodavand i 

supermarkedet, spille lidt musik i husets øvelokaler eller 

bygge en sæbekassebil i værkstederne. 

For indskoling og mellemtrin er der mulighed for at 

lærerne arrangerer udflugter til centeret for at se film, 

teater, lærer om planter eller høre musik.

Børnefamilien kan bruge store dele af huset. Salene vil 

have arrangementer af forskellige karakter som familien 

kan deltage i. Huset rummer muligheder for barselsar-

rangementer, byfester, en tur på biblioteket, dagligdag-

sindkøb, legeområder og kulturoplevelser.  

Segmentbeskrivelser

Tilgangen til programmet
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Keramikværksted

Træværksted

Metalværksted

Grovværksted

Blandede faciliteter

Supermarked

Biblioteks arkiv

Sal

Madtorv og Ankomst

Værksteder Detail

Kultur

Andet

Kælder

Alt er angivet i m2

Arealbeskrivelse

Arbejdsrum 

Tørrerum 

Brændingsrum 

Glaseringsrum 

Lager 

Toilet

Arbejdsrum 

Sprayrum

Overfladerum

Lager

Toilet og bad

Arbejdsrum

Svejserum 

Disp. 

Lager 

Toilet og bad

Arbejdsrum

Sprayrum

Lager

Bad og toilet

Ophold 

3D print 

Lasercutter 

CNC-fræser 

Toilet

Butik 

Lager og personale

Arkiv

Trappe og elevator

Biblioteksarkiv

Garderobe 

Atrium 

Legeområde 

Kælder til punkthus 

Infrastruktur 

Toilet 

Lager (store sal) 

Teknik

Sal 

Ophold ved sal

Gulvareal og ophold

Lager 

Gang og trappe

161

26,7

27,5

27,5

18,5

7

i alt - 282,2

i alt - 212,3

i alt - 232,3

i alt - 185,7

i alt - 229,9

i alt - 498,9

i alt - 4195,1

i alt - 132,4

i alt - 1197,6

i alt - 1641,6

142,9

18

17,2

17,2

17

159

18,5

19,3

18,5

17

135,5

16,9

16,3

17

76,3

15,7

15,7

15,7

9

951,8

245,8

204,9

25

229,9

145,7

356

283

829,5

1254,7

145,9

792,3

158,1

247,2

251,7

1317

150

174,6
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Store Sal Andet

Lille Sal

Bibliotek

Restaurant

Andet

Foreningsaktiviteter

Kultur Andet

Stueplan Tagplan

Salen 

Bagscene og gang

Disp.  

Toilet og bad 

Teknik

Orangeriet

 Disp.

Trapperum

 Café

Amfiscene/trappe 

Basketbane

Udendørs ophold
Salen

Ophold

Personale og trappe

Spiseområde

Bar/servering

Køkken

Fryserum

Personalerum 

Toilet

Ophold, gang, ud-

stilling og nicher

Barer (inkl. perslok.) 

Billetsalg

Atrium (svalegang) 

Toilet 

Indgang Punkthus 

Øvelokaler

Spillelokale

Systue

Filmfremvisning

Sanglokale

Motionsrum

 Bad

 Toilet

Disp.

Ophold (gang)

 

- Administration

 Ophold

 Kontor

 Toilet

- Iværksætteri

 Ophold

 Kontor

 Fab-lab 

 Projektrum 

 Toilet

i alt - 1390,4 i alt - 1752,2

i alt - 698,7

i alt - 569,1

i alt - 1852,5

i alt - 2223

797,7

291,7

161,7

33,1

116,2

151,2

23

128

29

116,1

195,9

1109
248

639,1

59,6

461,8

35,3

28,4

12,4

12,7

18,5

1793,4

81,2

39,1

128,5

102,7

78,1

188,4

104,1

63,2

42,1

155,1

110,9

17

13,1

218,5

390,4

109,2

86,3

13,1

160,1

89,4

36,5

33,8

21,3



28

Dan Ravneberg Nielsen 

AFGANG forår 2020

e
ks

is
te

re
n

d
e

 f
o

rh
o

ld
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Tegninger af den eksisterende situation
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Konstruktion 

Fladen 
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Centerets trappe

Materialitet 

Loft og belægning 

Torvene 

Opsummering

Oversigt



29

Den oprindelige situationsplan fra 196315

Fra byggesagsarkivet15
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Lidl

Eksisterende atrium

Eksisterende atrium

Jysk

Opgang til bolig

Admin/Vores HG

Admin/Vores HG

My Home

Til udlejning

Mindre butikker

Netto

Bibliotek

Stueplan
Centerets planløsning består af fem 

større butikslokaler og enkelte små 

butikker. Al tilgang til huset foregår 

fra bygningens facader og primært 

den nordlige facade, som ligger ud til 

et mindre parkeringsareal. Ved byg-

ningens sydfacade er der et mindre 

lokalbibliotek, som idag er velbesøgt 

og ifølge beboerne i området har 

en stor værdi. I den sydøstlige del 

af stueplanen er der administration 

primært for helhedsplanen ”Vores 

HG”. Dertil er der indgang for bebo-

erne til beboelseshuset på hjørnet af 

bygningen - punkthuset.

I det følgende ses en række undersøgelser og beskrivelser af udvalgte aspekter af Høje Gladsaxe Centeret. Dertil er der lavet 

registreringer af sitet og området omkring for at forstå situationen omkring og sammenhængen med resten af Høje Gladsaxe 

komplekset. 

Centeret er 107m x 85,4m og er i 2 etager. Stueplanets facade er trukket ca. 3m meter tilbage, hvilket skaber en form for svale-

gang. Stueplanet har en loftshøjde på 3,97m og kælderen har en loftshøjde på 4,2m - begge inklusiv den fritlagte konstrukti-

on.

Eksisterende planer
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Lager

Lager

Infrastruktur

Lager til 

beboere

Lager

Lager

Lager

Tidligere sikkerhedsrum

Kælderplan
Kælderen består primært af lager-

rum. Tung trafik kan køre ind i huset 

og læsse varer af. Den store mængde 

trafik og manglen på dagslys gør, 

at kælderen idag ikke kan bruges til 

andet end lager. Kælder og stueplan 

er idag adskilt med undtagelse af 

en enkelt trappe og elevatorkerner, 

der, som de eneste elementer, går på 

tværs af niveauerne. Der er idag mere 

lagerplads end butikkerne behøver. 

Derfor lejes kælderarealer ud til folk 

udefra .
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Nord

Øst

Facader
Her ses bygningens fire facader. Byg-

ningen ligger på et skrående terræn, 

hvorfor store dele af husets kæl-

derniveau ligger under terræn. Ved 

ankomst og brug af bygningen fra 

nord opleves stedet som et étplans-

hus. Kælderniveauet er markeret 

med en stiplet linje på de følgende 

opstalterne.
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Syd

Vest
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Fladen

Konstruktionen

Høje Gladsaxe centeret lægger som 

en horisontal flade imellem etage-

boligerne og punkthuset. Centerets 

flade volumen står i kontrast til 

etageboligernes højde. Centerets 

form laver et opbrud i den samle-

de rytmik og markerer derved, at 

et andet program finder sted her. 

Centeret er i 2 plan, som er i kontrast 

til blokkene som er 16 etager. Dette 

har måske været for at skabe en mere 

imødekommende interaktion med 

centeret.

Høje Gladsaxe centerets strukturelle 

system er bygget op af et gridsystem, 

der måler 7200mm x 7200mm. Det er 

lavet i beton som montagebyggeri. 

Gridsystemet er et af bygningens 

markante arkitektoniske elemen-

ter og er derfor vigtig for at forstå 

bygningen. Det er muligt at skære 

ud i konstruktionen, hvis udkragnin-

gen ikke er større end 1500mm. Den 

eksisterende konstruktion kan godt 

bære mere last end den gør idag, 

men ikke nye større konstruktioner/

tilføjelser - de skal have deres egen 

konstruktion.
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Punkthuset står på centerets syd-

østlige hjørne og er en del af den 

samlede rytmik. Den har en dobbelt 

funktion ved på den ene side at få 

centeret til at fremstå som en del af 

det samlede kompleks, men samti-

dig i sin rytmik og form virke som et 

fremmedlegeme i forhold til de reste-

rende boliger.  

Der er kun adgang til boligerne ved 

at gå ind i centerbygningen. Det er et 

interessant greb at bevægelsen skal 

foregå igennem centeret.

Punkthuset

Aksonometrisk tegning af Punkthuset

Diagram af Centeres volumen overfor etageboligernes
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Centerets trappe
En af centerets kvaliteter er en 

trappe ud imod kirkepladsen og 

Grønnemose Skole. Trappen skaber 

et dramatisk opbrud i bygningens to 

markante volumer - basen og toppen 

(kælder og stueplan). Her fletter de 

to niveauer sammen samtidig med 

at bygningens skala nedbrydes. Før 

ombygningen lå Centerpubben 

ud til trappen, så netop denne del 

af bygningen har været et centralt 

mødested for brugerne.  

Jeg vil bruge denne måde at binde 

de to niveauer sammen på videre i 

mit projekt, men også gentænke nye 

måder at gøre det på.

Billede af Kirkepladsen og centerets trappe Billede af Centerets trappe set oppefra

Aksonometrisk tegning af Centerets trappe
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Materialitet
Selve konstruktionen er lavet i beton, 

mens facaderne er lavet i forskellige 

materialer. 

Stueplanets facade er lavet i en blan-

ding af store glaspartier og lukkede 

felter af malede lister. Denne kompo-

sition giver bygningen en dynamisk 

facade, som markerer, hvor der er of-

fentlig adgang. Sternbeklædningen 

består af et lyst plademateriale. 

 

Kælderniveauet, som fremstår som 

en plint eller base for huset, er 

muret op med hvide teglsten. Dette 

medvirker til, at hele bygningen føles 

sammenhængende på trods af den 

skiftende materialitet. Brugen af tegl 

understreger, at bygningen står på 

en tung base. 

Billede af kælderens facade

Billede af stueniveuets glasparti

Opstalt af de forskellige facadesystemer

Billede af stueniveauets facade med malede lister
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Loft og belægning
Det originale undertag, som også 

findes enkelte steder som loft inden-

dørs, er stadig intakt. Det er lavet i 

træ og i/af en mindre gridstruktur/

dimension end resten af bygningens 

store volumer. Det er med til at give 

bygningen en mindre skala, når man 

kommer tæt på den. Den samme 

grid-rytmik afspejles i belægningen. 

Det er et greb, som før er set i Mies 

Van der Rohe’s Neue Nationalgale-

rie. Denne rytmik i både loftet og 

belægning er med til at understrege 

bygningens hoveddimensioner.

Indendørs i centeret ca. år 1969

I biblioteket, situationen idagLoftet under tagudhænget
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Ved det store af torvene idag

Torvet under opførelsen

Torvene
Centeret er født med to torve/over-

dækkede atriums, som har været 

centrale mødepunkter i bygningen. 

Man mødtes på torvene til arran-

gementer i centeret eller i pausen 

mellem indkøb. Derudover var de 

essentielle for at trække lys ind i 

bygningen og skabte på den måde 

også både et hierarki og et opbrud 

i bygningens lange gange. Efter 

nedlæggelsen af den indvendige 

gade-struktur, er torvene blevet en 

del af butikkernes areal. De fungerer 

derfor ikke som før og deres poten-

tialer bliver ikke udfoldet.  

Torvene eksisterer i butikkerne, men 

opleves ikke som reelle torve og 

føles idag som om de er lidt for små i 

forhold til bygningens størrelse.

Ved det store torv er der sat en væg 

op, som gør at rummet arkitektonisk 

har mistet sin styrke. Dette ses på det 

nederste billede.

Det tilbageværende torv har et godt 

lys, selvom vinduerne er forholds-

vist små. Vinduernes proportioner 

spiller fint sammen med resten af 

bygningens proportioner. Jeg vil lade 

mig inspirerer af denne komposition 

i mit projekt.

Igennem undersøgelserne af de eksi-

sterende forhold har jeg dannet mig 

et overblik over de vigtigste karakter-

træk ved bygningen. Mit projekt vil 

tage afsæt i disse undersøgelser ved 

at genbruge, gentænke og udfolde 

dem i en ny tolkning af stedet. Jeg vil 

videreføre tankerne og konkrete for-

hold fra bygningen, så der opstår en 

ny type arkitektur med fundament i 

de oprindelige anslag.

Opsummering
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Modelfotos, skitser og diagrammer 

Atrium 

Arealdiagrammer af funktioner 

Planer 

Snit

Oversigt
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I dette afsnit ses centrale undersø-

gelser, som har dannet grundlag for 

mit projekts udvikling. Jeg vil vise 

diagrammer, modelfotos, tegninger 

og visualiseringer af processen, som 

illustrerer grundlaget for de valg, der 

er taget.  

 

Efterfølgende ses en række tegnin-

ger (planer og snit), som viser det 

færdige projekt. 

Tidlig rumlig undersøgelse af sal og dobbelthøjt rum
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Projektudvikling

1:1000 volumemodel1:1000 volumemodel

1:1000 volumemodel 1:1000 volumemodel
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1:1000 kontekstmodel
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1:1000 kontekstmodel
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Her undersøges det, hvordan nye 

volumer kan forskyde sig i forhold 

til det eksisterende grid, og hvordan 

det ser ud, både hvis man bryder 

og ikke bryder på tværs af etagerne. 

Derudover undersøges det, hvordan 

et trapperum kan adskille arealer i 

bygningen, hvor de to forskellige 

tilgange anvendes.
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Her ses en undersøgelse af, hvor-

dan man kan tilgå det eksisterende 

gridsystem. Her underlægger de 

nye tilføjelser sig det eksisterende 

gridsystem.

Her ses en undersøgelse af, hvordan 

nye elementer bryder med gridsyste-

met, og nye lag opstår. Her er også 

undersøgt et andet formsprog, med 

inspiration fra modernistiske byg-

ninger, hvor bløde former ligger sig 

ind i et gridsystem.



50

Dan Ravneberg Nielsen 

AFGANG forår 2020

Skitser
Herunder ses en række udvalgte skit-

ser, som har været centrale for min 

projektudvikling.
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Et nyt grid på 1,2x1,2m ligges ned over 

bygningen og er styrende for formgiv-

ning, placering og strukturering.
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Diagram som undersøger, hvordan 

bygningen vil fremstå udefra. Et nyt 

element videfrører den eksisterende 

”flade” komposition. Her vil det være 

tydeligt, at der er tilføjet et nyt ele-

ment, men det tager udgangspunkt i 

den eksisterende typologi.

Et studie i hvordan programmerne 

kan udlægges for at lave en naturlig 

adskillelse mellem områder med 

højt, mellem og lavt aktivitetsniveau.

Høj aktivitet

Lav aktivitet

Mellem aktivitet
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Kælderplan
Kælderplanet er husets mest offent-

lige del og her der vil være et højt 

daglig aktivitetsniveau. Daglige gøre-

mål gør, at huset har et stort flow af 

mennesker.

Stueplan
Den eksisterende stueplan bliver 

husets kulturelle hotspot. Her er 

der plads til store offentlige arran-

gementer, foredrag og udstillinger 

mm. Biblioteket gør at der også er et 

dagligdagsflow igennem den etage. 

Den østlige del af etagen er udlagt 

til de sociale tiltag, der er igang idag 

med Vores HG.
Sal

Sal

Restaurant

Ophold & venteområde

Bibliotek Iværksætteri

Admin

Fo
re

n
in

g
sa

k
tiv

ite
te

r

Indgang stueplan

Atrium

Lager

Lager

Lager

S
u

p
e

rm
a

rk
e

d

Sale

Infrastruktur

Værksteder

Atrium

Madtorv & ophold

Indgang kælderniveau
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Tidlig undersøgelse af atrium, sal og opholdsområde.

Atrium
Orangeri

Ophold

Ophold

Ophold

Ophold

Tagplan
Det nye tagplan er offentlig tilgæn-

geligt. Her vil være mulighed for at 

slappe af, få en kop kaffe eller del-

tage i et mindre arrangement med 

udsigt udover området. Derudover 

findes der simple sportsfaciliteter 

med mulighed for fysisk udfoldelse.
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Atrium
Jeg har udarbejdet en række under-

søgelser til et facadesystem i det ny-

etablerede atrium. Facadesystemet 

tager udgangspunkt i mit gridsystem 

på 1,2x1,2m. Undersøgelserne afspej-

ler og gentænker det eksisterende 

facadesystem på bygningen.

Facadestudier i model, 1:50

Studie af atrium 1:50

Studie af atrium 1:50
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Visualisering af atrium og dets nye facadesystem.

Aksonometrisk diagram af atrium set oppefra
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Foreningsaktiviteter

Torv for madmarked

Der etableres en række rum, som er 

tiltænkt de allerede eksisterende so-

ciale tiltag og foreningsliv i området. 

Her er også udlagt lokaler til admini-

stration af aktiviteterne. Rummene er 

placeret langs husets østlige facade.

I kælderen etableres et område med 

markeds/madboder og mindre spi-

sesteder. De ligger i forbindelse med 

supermarkedet og to sale, hvor der 

kan være skiftende arrangementer. 

Der er også udlagt et legeområde til 

børn.
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Værkstedsaktivteter

Atrium

Iværksætteri

Omkring det nyetablerede atrium er 

der udlagt en række værksteder. Alle 

værkstederne har direkte adgang til 

atriumgården, så der derved skabes 

et kig på tværs af husets etager. Der-

udover kan værkstedsaktiviteterne 

trækkes ud i atriummet.

Der etableres et større atrium i den 

sydvestlige del af huset for at trække 

lys ind i de mørkeste dele af huset. 

Atriummet er forskudt på tværs af 

etagerne, så der kan etableres en 

altangang, hvor folk på stueetagen 

kan trække ud. 

I husets sydøstlige hjørne etableres 

et iværksættermiljø med mindre 

kontorer og fælles faciliteter. 
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Ankomstområde

Store sal

Husets hovedankomst findes ved 

den nordlige facade. Her etableres 

en ny trappe, som giver adgang til 

kælderniveauet. Derudover etableres 

der en lyskasse på taget. Den tager 

formmæssigt udgangspunkt i de før 

eksisterende ovenlysvinduer på tor-

vene. Dækket brydes i ankomstområ-

det, så der opnås en lofthøjde på ca. 

14 m. I samme høje rum skabes der 

to sale ovenpå hinanden.

I husets nordvestlige hjørne etable-

res en stor sal, som kan rumme større 

arrangementer. Selve salen bryder op 

igennem taget og markerer sig som 

et element her. Bagscenen ligger sig 

som et bånd rundt om selve salen. 

Alle sale i huset har denne afrunde-

de form, som er med til at skabe et 

hieraki i strukturen.



61

Aksonometrisk tegning af projektet



62

Dan Ravneberg Nielsen 

AFGANG forår 2020

Garderobe

Lager

Lager

Lager
Teknik

Børneområde

3D print

Lasercutter
CNC

Billedekunst

Atrium

Keramikværksted

Bibliotek arkiv

Træværksted Metalværksted

Værksted

Kælderplan (foreløbig)
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Supermarked

Ankomstområde

Lager til foodstall

Kælder til beboere

Lager til supermarked

Foodstall område

Sal

Indkørsel tung trafik
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Stueplan (foreløbig)

Sal

Bagscene

Teknik

Indgang stueplan

Ophold

Ophold

Bibliotek

Atrium

Restaurant

Udstilling
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Sal

Sangrum

Ophold

Ophold

Bar

ndgang stueplan

Ophold

Adminstration

Iværksætteri

Motionsrum

Foreningslokaler

Foreningslokaler

Foreningslokaler

Musiklokaler
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Basketbane

Café

Trapperum

Atrium

Orangeri

Legeområde

Tagplan (foreløbig)

Snit A-A

Snit B-B
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Basketbane

Ovenlys

apperum

Punkthuset

Sanglokale

Have

Amfitrappe og scene
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Supermarked

Sangrum

Musikrum
Aktivitetslokaler

Sal

Sal

Ankomstrum

Atrium
Keramik værksted

Bibliotek

Værksted

Udstilling og ophold

Trappeopgang og café
SalSkærm

Snit (foreløbig)
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Madmarked

Ophold

Trappeopgang og café

Sal

Bagscene

Legerum Lager Lager Lager

Skærm

Ovenlys

Indgang for tung trafik

Motionsrum

Have

Snit A-A

Snit B-B
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b
ila

g

Casestudier 

Eksisterende sociale tiltag

Oversigt
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Snit

Stueplan

Studie i bygningens afrundede elementer

Billede af Vill Savoye’ ankomst

Villa Savoye
Le Corbursier

Vendsyssel Teater
Hjørring, 4200 kvm2

Villa Savoye er et ikonisk byggeri 

indenfor den modernistiske tan-

kegang. Huset er bygget op af et 

gridsystem, som brydes af organiske 

elementer. Stueetagen og tagetagen 

bryder formmæssigt gridsystemet, så 

de fremstår som skulpturelle elemen-

ter indenfor det system, der er byg-

get op. Det skaber nogle interessante 

forløb igennem strukturen. 

 

Dette har været en inspiration i mit 

projekt. Ved at introducere lignende 

elementer, bryde gridsystemet og 

tilføje et ekstra lag skabes referencer 

til tidligere modernistiske elementer, 

som fortolkes i en nutidig form.

Vendsyssel teater er et kulturhus 

med et særligt fokus på teater. Der 

er 4 scener af forskellige størrelser. 

Bygningens infrastruktur er bygget 

op omkring et gadeforløb, hvor de 

forskellige sale kobler sig på. Salene 

har forskellige karakterer. I en af sale-

ne sidder man rundt om scenen, som 

er på gulvet, imens de andre sale 

er af mere traditionel opbygning. 

Bygningens sale udfolder sig arkitek-

tonisk som markante kasser, som let 

kan aflæses i bygningskroppen.
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Neue Nationalgalerie ses fra vejen, og ovenpå plinten

Undersiden af taget. Her ses underdelingen af det kvadratiske format

Mies Van der Rohe’s Neue Natio-

nalgalerie i Berlin har mange af de 

samme greb som Høje Gladsaxe Cen-

teret. Hele bygningen står på en plit/

base, hvor der ovenpå står en etage 

med inskudt facade. Til forskel fra 

Høje Gladsaxe Centeret bliver Neue 

Nationalgaleries tag båret af enkelte 

søjler. Neue Nationalgalerie er en 

dyrkelse af det kvadratiske format. 

Alt fra tagets underside, udendørsbe-

lægningen og selve bygningskrop-

pen er kvadrater dyrket i forskel-

lige dimensioner. I Høje Gladsaxe 

Centeret er der gjort brug af samme 

greb. Selve bygningen er dog ikke 

helt kvadratisk, men det nedsænke-

de loft, flisebelægningen, facaderyt-

mikkerne og den indskudte facade er 

allesammen elementer, som også ses 

i Neue Nationalgalerie. En stor bred 

trappe fører den besøgende op til 

muset og op ovenpå plinten. Denne 

bevægelse ses også i Høje Gladsaxe 

Centeret.

Neue Nationalgalerie
Berlin, 2700 kvm2

Maltfabrikken
Ebeltoft, 4400 kvm2

Maltfabrikken er Ebeltofts nye 

kulturhus, som ligger i den tidligere 

maltfabrik. Kulturhuset kommer til at 

indeholde:

Et nyt samtænkt bibliotek, museum 

og arkiv 

Ebeltoft Kulturhus - byens spillested

Et kreativt arbejdsfællesskab med 

Kontorer og atelierpladser 

Udstillings- og oplevelsesrum

Offentlige værksteder

Rampen - et ungekultur miljø med 

cafe og skatepool

Lydens rum - øvelokale for musikere

Et kaffe- og madhus

Et lokalt mikrobryggeri med 

brewpub

Et madværksted

Et artist in residence med fire gæste-

kunstnerboliger

Grønne ude- og opholdsrum med 

legepladser.  

 

Det dobbelthøje rum, som ses på 

billedet til venstre, har været en 

inspiration til, hvordan det rumligt 

opleves, når etagerne opløses. Dette 

program har givet inspiration til 

sammensætning af aktiviteter i Høje 

Gladsaxe Centeret.
Grid-struktur
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Godsbanen
Aarhus, 10500 kvm2

Klaverfabrikken
Hillerød

Godsbanen i midten af Aarhus er et 

center for kunst og kulturproduktion. 

Huset rummer 10.500 kvm2 og inde-

holder en lang række brugere. Her 

er teater, spillested, restaurant/café, 

åben scene, litteraturcenter, virksom-

hedscenter, udstillinger, konference-

rum og en lang række værksteder. I 

de åbne værksteder finder man film, 

metal, keramik, lasercutter, træværk-

steder, tekstil, print, grafik, smykker. 

osv.  

 

Dette program har dannet grundlag 

for mit projekts værkstedsafdeling.

Træværksted

Klaverfabrikken i Hillerød er et kultur-

hus med fokus på at være en del af 

områdets daglige liv. Stedet er drevet 

af enkelte fuldtidsansatte og en stor 

gruppe frivillige. Bygningen består 

en række små rum og 3 sale. De små 

rum bruges til syrum, kostumebank 

og billedkunstlokale.  

Den store hal, Truckhallen, bruges 

til større koncerter, fællesspisninger, 

filmfremvisninger og teater. I truck-

hallen er der også en bar. Truckhal-

len er tænkt fleksibelt, så den kan 

faciliterer de mange forskellige typer 

events og arrangementer, som finder 

sted. Alt er lavet som løst inventar. 

 

Klaverfabrikken har et sammenarbej-

de med områdets folkeskoler. Syklub-

berne laver kostumer til forstilinger, 

som folkeskolerne laver. Børnene 

fra skolerne bruger de mindre sale 

i bygningen til at øve deres stykker. 

Salene bliver også brugt af skolerne 

til workshops mm. 

Der er flere lokale kor, som bruger 

faciliteterne til deres ugentlige 

øvninger.  

Der er en række sammenarbejder 

med bla. biblioteket, som ligger over-

for Klaverfabrikken. Her arrangeres 

der poesifestival og lignende tiltag i 

løbet af året. Klaverfabrikken har alt-

så flettet sig ind i områdets allerede 

eksisterende tilbud, og det er med til 

at gøre, at bygningen har et flow af 

mennesker det meste af døgnet.

Truckhallen
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Bydelsmødre 

28 lokale kvinder er Bydelsmødre. Det er 

kvinder, som gør en frivillig

indsats i lokalområdet for at støtte og 

hjælpe andre kvinder, som har det svært. 

Det gør de ved at vejlede og coache 

kvinder, som de møder, opsøger eller 

som selv tager kontakt til dem. Bydels-

mødrene arrangerer også

aktiviteter som fester og foredrag og 

deltager i lokale arrangementer.

SKUR 2

Skur 2 er et værested for bl.a. misbruge-

re og psykisk sårbare mennesker. I Skur 

2 tilbyder vi aktiviteter, der har fokus på 

at skabe muligheder, så brugerne kan 

udvikle sig personligt og opnå højere 

livskvalitet. Vi har gode

lokaler, der muliggør mange forskellige 

aktiviteter, f.eks. værksted, billard, moti-

on køkken m.m.

Gospelkoret 

Gospelkoret er et rytmisk kor for voksne. 

Koret har 45 medlemmer fordelt på 4 

stemmer. Alle kan være med, og det 

kræver ingen sangmæssige forudsæt-

ninger, men lyst og energi til at tage del 

i fællesskabet. Vi synger en blanding af 

spirituals og contemporary gospel, samt 

pop og  jazz. Vi optræder med band og

 synger a capella, både på dansk og 

engelsk.

Events 

Der er hele året en masse spændende 

events, som du som beboer kan deltage 

i. F.eks. Markedsdag, ferieaktiviteter, jule-

arrangementer, Eidfest, grill om somme-

ren, storskærm med fodbold, og meget 

andet. Hvis der er noget, som du savner 

og har lyst til at afholde, så er der også 

mulighed for at dine idéer kan blive ført

ud i livet.

Hobbydag 

Til hobbydag kan du komme og være

kreativ sammen med andre kreainte-

resserede. Du skal blot medbringe egne 

materialer til det, du ønsker at lave.

Kreativ eftermiddag 

Til kreativ eftermiddag mødes en 

strikkeglad gruppe i Pulsen. Her kan du 

strikke, hækle eller nørkle sammen med 

andre. Samtidig hygger vi os med en 

kop kaffe og lidt sødt. For at deltage skal 

du bare møde op.

Sy med Estrid 

Kunne du tænke dig at lære at sy? Så 

kom forbi Pulsen og få inspiration og

hjælp til syning af Estrid. Alle er velkom-

ne. Du skal bare møde op for at deltage.

Naboskaberne 

Naboskaberne er et netværk i Høje Glad-

saxe, der har til formål at skabe fælles-

skab og sammenhold mellem unge og 

ældre. Det sker ved at arrangere fælles

ture, aktiviteter og kulturoplevelser.

Kvindegruppe 

I kvindegruppen kan du møde andre 

kvinder til hygge og snak. Alle kvinder er 

velkomne. Du skal bare møde op for at 

deltage.

Mandegruppe 

I mandegruppen kan du mødes med an-

dre mænd og vende verdenssituationen 

over lækker mad, som laves i fællesskab. 

Alle mænd er velkomne.

Musikakademiet 

På Musikakademiet kan du komme og 

blive bedre til at spille musik, enten som 

begynder eller ved at undervise andre i 

det musik, du kan spille. Alle mellem 8 – 

80 år kan deltage 

Eksisterende sociale tiltag
Foreningernes egne beskrivelser16
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Ung til Ung 

Ung til Ung er et frivilligt netværk af 

unge fra Høje  Gladsaxe, der laver aktivi-

teter og events for og med unge mellem

 13 og 29 år. Vi holder planlægningsmø-

der hver anden onsdag, hvor vi udvikler

 vores organisatoriske kompetencer og 

planlægger projekter, der er til gavn for

 lokalområdet.

Høje Gladsaxe bibliotek 

På Høje Gladsaxe Bibliotek, kan du 

meget mere end blot låne bøger. Her 

er der forskellige arrangementer, til alle 

aldersgrupper. Der er følgende tilbud. 

Nethood, barselscafé og musikalsk lege-

stue, læsekreds, lokalestemmer, voksen 

lektiehjælp.

Familiefredag 

Til familiefredag laver vi en børnevenlig 

aktivitet. Derefter spiser vi en omgang 

familievenlig aftensmad, og så finder vi 

popcorn frem og ser Disney Sjov. Det er 

simpelt, men hyggeligt!

Maden koster 20 kr. for voksne, og børn 

spiser gratis med.

Familien i centrum 

Familien i Centrum er et forældre- og fa-

milienetværk, hvor vi bl.a. taler om børns 

udvikling, legens betydning, opdragelse,

kommunikation i familien mm. Foræl-

drene er med til at bestemme emnet. 

Der vil være et oplæg, og derefter deler 

alle ud af deres erfaringer. Enkelte gange 

kommer en fagperson udefra og holder 

oplæg.

Ferieaktiviteter 

I skoleferierne er der forskellige aktivi-

teter for børn og familier. Ferierne er en 

god mulighed for at være sammen, få 

nye oplevelser og møde nye mennesker. 

I sommerferien er der aktiviteter for alle 

aldre, og vi sørger for at nyde godt af 

solen og komme udenfor til fællessang, 

gåture, grillarrangement m.m. I sommer-

ferien bliver der lavet et 6 ugers program

 for aktiviteterne.

Forældrecafé

Forældrecafé er et tilbud til alle forældre 

i Gladsaxe. Der vil både blive afholdt 

caféer og gratis foredrag om forskellige 

relevante emner som f.eks. teenagers 

udvikling, børns liv på internettet og ud-

dannelsesmuligheder. Her kan du få en 

kop kaffe med andre forældre og snakke 

med fagpersoner, hvis du har spørgsmål 

om alt fra børn, skole, økonomi eller 

andet.

Seniorklubberne

Seniorklubberne er et tilbud til alle 

pensionister i Gladsaxe Kommune. Der 

er flere forskellige grupper, foreninger 

og klubber, så kom forbi og se, om der er 

noget for dig. Der er følgende tilbud. 

Madklubben mad og mænd, hjemme-

video, filmklub, Café Vera, håndarbejde, 

ældrestyrken, seniorklub for 60+ kvin-

der, Verdens kvinder i Gladsaxe, Tirs-

dagsklubben, Litteratur, PC-mødestedet, 

maling og gåture.

Cricket

AB-Cricket har i samarbejde med Vores

HG startet indendørs crickettræning. Her 

kan du lære cricket helt fra bunden og 

alle kan være med. Du er altid velkom-

men til at komme og se, om det er noget

for dig. Det er både for piger og drenge.

Lektiecafé 

Lektiecaféen kan du få hjælp til dine 

lektier i matematik, dansk, sprog og

særlige temaopgaver. Du kan også 

få hjælp til at læsetræne eller andet. 

Caféen er åben for alle der går i 0. – 9. 

klasse, og er drevet af frivillige fra Ung-

dommens Røde Kors Gladsaxe.

Banko 

Kom og spil med til Janes legendariske 

bankoaftner i Pulsen. Det kræver ikke 

tilmelding at deltage, men kom i god tid 

og vær sikker på at få en plads. Det ko-

ster 10 kr. pr. plade. Der er både præmier 

og hyggeligt samvær

Folkekøkken 

Spis aftensmaden sammen med dine 

naboer. Maden er mangfoldig, ligesom 

beboerne i HG. Det koster 35 kroner pr. 

person at deltage. Kom og lav mad! Har 

du en ret, du synes, dine naboer skal 

smage? Så kom og lav den. Eller hjælp 

med at dække bord og ryd af efter.

Visesang

Kom og få smurt sangstemmen, når Paul 

spiller og vi sammen synger forskellige 

viser og sange. Alle er velkomne, og 

tilmelding er ikke nødvendig.

VIL DU HJÆLPE TIL?

Du kan give en hjælpende hånd ved at 

spille lidt musik. Du kan også hjælpe 

med at gøre klar til Visesang.

Familie-rul 

Rulleskøjtetræning for børn og forældre,

hvor vi træner balance, løb og leg. Det 

er Jørgen, som er træner på holdet. Børn 

fra 4 år kan være med til familie-rul.

Onsdagscafé 

Til onsdagscafé taler vi om forskellige 

emner, f.eks. bøger, hvad der sker i områ-

det, verdenen samt laver quizzer. Vi hjæl-

per også hinanden med at blive bedre til 

det danske sprog. Alle er velkomne, og 

du skal bare møde op for at deltage.

Kulturklubben 

Kulturklubben HG er for alle beboere 

i Høje Gladsaxe, som er interesseret i 

kunst, kultur og historie. I Kulturklubben 

tager vi på forskellige kultur-ture og 

museer rundt om i Danmark. I Kultur-

klubben tager vi både på ture med 

overnatning og endagsture. I Kulturklub-

ben har du både mulighed for at få nye 

oplevelser og møde nye mennesker.

Nyttehaver

Beboerne har 35nyttehaver, som de kan

bruge til at dyrke krydderier og grøntsa-

ger. Hvis du vil høre mere om mulighe-

den for at få din egen have, så kontakt 

bestyrelsen.

Ny livsstil

Ny Livsstil er for alle, der gerne vil tabe 

sig og leve sundt. Du skal have lyst til at 

gøre det sammen med andre. Vi hygger 

os sammen imens.

Gåholdet 

Gå-holdet går tur i de smukke omgivel-

ser. Den korte tur på 3,4 km har afgang 

kl. 9.30, mens Hjerteruten på 4 km har 

afgang kl. 10.00. Der er efterfølgende 

kaffe og brød i Pulsen til en rimelig pris. 

Du skal bare møde op for at deltage.

https://www.voreshg.dk/aktiviteter16


