ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
udvalgte referencer

Multihal Falkenborgskolen Frederikssund Kommune
Totalrådgivning
Tegnestuen har udarbejdet projektforslag til
udbud i totalentreprise for en ny multihal på
Falkenborgskolen.
Med den nye multihal dækkes skolens behov
for tidssvarende idrætsfaciliteter og samlingsmulighed i ét og samme rum, ligesom de nuværende utidssvarende gymnastiksale frigøres
til andre formål.
Visionen er at skabe nye fleksible og funktionelle rammer for idræt og samling i og omkring en ny multihal og derved skabe rammer
for aktiviteter, som kan “løfte” skole- og fritidsliv
og styrke skolen som samlende institutionen i
lokalområdet.
Multihallen placeres synligt i skolens geografi
med direkte fysisk og visuel kontakt til og
adgang fra skole-gården. Aktiviteterne i hallen vil således kunne opleves helt ud i gården
samtidig med at faciliteterne let kan anvendes
uden for skolens åbningstid.
Hallen indrettes med henblik på at fungere som
skolens og SFO’ens fremtidige idræts- og bevægelsesområde og samlingssal til diverse fælles
arrangementer for elever og personale med en
max. kapacitet på 550 pers.
Hallen vil også kunne danne ramme om mere
spontant opstået og selvorganiseret idræt – og
til motorik og legeområder for aktiviteter i SFOog klubregi.
Hallen er pt. under opførelse.

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen - Ydunsvej 14 - 8230 Åbyhøj - Tlf. 8615 7378 - Fax. 8615 0373 - ark@gormnielsen.dk - www.gormnielsen.dk

ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
udvalgte referencer

Multihal Marienlystskolen Frederikssund Kommune
Totalrådgivning
Tegnestuen har udarbejdet projektforslag for udbud i totalentreprise for etablering
af ny multisal på Marienlystskolen.
Projektet omhanlder en udvidelse af den eksisterende nordlige gymnastiksal til dobbelt størrelse og i forlængelse heraf en omdisponering af skolens ankomstområde
med siddetrappe og multibane. Med multisalen kan skolen få opfyldt et behov for
tidssvarende idrætsfaciliteter og samlingsmulighed i ét og samme rum.
Visionen er at skabe nye fleksible og funktionelle rammer for idræt og samling i og
omkring den nye multihal samtidig med at skolens ”ansigt” udadtil tilføres et nyt og
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Hallen indrettes med henblik på at fungere som skolens fremtidige idræts- og bevægelsesområde og samlingssal til diverse fælles arrangementer for elever og personale med en max. kapacitet på 450 pers. Den primære daglige anvendelse vil
dog være til afvikling af idrætsundervisning, særligt boldspil, mens andre former for
bevægelse, dans, yoga m.v. afvikles i den tilstødende eksisterende gymnastiksal.
Projektet er pt. under projektering.
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