DIN ALMENE RÅDGIVER

30ÅRS ERFARING MED
100ÅRS ALMENE BOLIGER

HØJE GLADSAXE

Nordfacaderne i Høje Gladsaxe
står overfor en gennemgribende
renovering. Rambøll er
bygherrerådgiver for de fem
boligselskaber. På baggrund af en
række tekniske undersøgelser, har vi
lavet en række renoveringsscenarier
for, hvordan man bedst muligt
fremtidssikrer facaderne.

LANGKÆRPARKEN

Langkærparken i Tilst ved Aarhus skal gennem en
omfattende renovering ændre sig til en moderne
og bæredygtig bebyggelse. 34 boligblokke
skal energirenoveres. Rambøll leverer alle
ingeniørydelser.

ALBERTSLUND NORD
En omfattende renovering med henblik på at
bevare bebyggelsens eksisterende struktur,
bringe eksisterende kvaliteter og funktioner i
spil på nye måder og tilføre bebyggelsen en
arkitektonisk og materialemæssig kvalitet.

FARUM MIDTPUNKT

En total renovering af udearealerne i
Farum Midtpunkt. I samarbejde med BOGL
landskab, miljøfølgegruppen og beboerne
skal udearealerne i Farum Midtpunkt fornys.
Beboerne ønsker, at Farum Midtpunkt skal
åbne sig op mod omverden, og at udearealerne
skal fornys med klar respekt for de oprindelige
intentioner med Farum Midtpunkt.
Rambøll er samtidig rådgiver for en renovering
af lavtagene i bebyggelsen.

MUNKEBO

Med renoveringen af Lejerbos 600 lejligheder i Munkebo
har Kolding fået en moderne og velfungerende ”ny”
bydel. Projektet omfatter blandt andet nye facader,
lukning af altaner samt udskiftning af køkken og bad. I
udførelsesfasen satte projekt ”Færre Fjel og Manglr” fokus
på komtmunikationen på byggepladsen. Projektet vandt
Dansk Kommunikationsforenings Kommunikationspris
2009.

Tilgang: Når man renoverer en almen boligafdeling, handler det
om at skabe bedre boliger for de nuværende og de fremtidige
beboere. Det handler kort sagt om at skabe et løft, der rækker
langt ind i fremtiden. I Rambøll skaber vi altid forandringer, der
tager udgangspunkt i stedet, i konteksten og i de beboere, der
kender stedet bedre end nogle andre. Vi bygger alle vore projekter på en omfattende beboerinddragelse, og vi går altid i tæt
dialog med bygherre, boligselskab og afdelingsbestyrelse for at
finde den bedste løsning til det enkelte sted.
Dialog er vores metode – tværfaglighed er løsningen. Når en
bolig skal renoveres, handler det om meget mere end udskiftning af rør, ledninger og nye mursten. Forandringen starter hos
beboerne. Vi arbejder aktivt og målrettet med brobygning fra
det fysiske projekt til det sociale liv og engagement i afdelingen.
Vi prioriterer øget synlighed i udførelsesfasen og dialogbaseret
byggeledelse i forhold til sagens parter – især beboerne.
Rambøll er Danmarks største rådgiver indenfor den almene
boligsektor. Vi yder alt fra tekniske undersøgelser til helhedsplaner for mange millioner kroner. Vi inddrager altid en bred
pallette af Rambølls kompetencer fra arkitektur og landskabsarkitektur til bygherrerådgivning og ingeniørydelser.
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GLØDELAMPEN

Nye, attraktive gennemlyste boliger til
moderne familiers livsstil og livsmønster.
Rambøll har leveret alle arkitekt- og
ingeniørydelser.
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