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De Gamles By er en hyggelig oase og et historisk område med
plejehjem, børneinstitutioner og sundhedstilbud i hjertet af
Nørrebro. Området blev dannet i 1892 og er i dag forvaltet og ejet af
Københavns Kommune. Kvarteret besidder en særlig historisk
karakter pga. den gamle bevarede bygningsstruktur med frodige
tilhørende haver og grønne områder, som virker som en rolig oase
midt i det ellers mangfoldige Nørrebro.

Sidste år gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde
med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et skybrudspilotprojekt i
De Gamles By. Utidssvarende haveanlæg blev omdannet til nye
rekreative haver med masser af grønt til ophold for de ældre
beboere og pladser til møder på tværs af generationer, samtidig med
at haveanlægget håndterer regnvandet fra områdets tage.

Plejecenteret Klarahus er blevet udbygget med et nyt
produktionskøkken. Projektet er udarbejdet med stor omhu for at
lade tilbygningen fremstå som en markant arkitektonisk helhed med
den eksisterende klassiske ældre hovedbygning samt med en
ambition om at skabe en let og flydende kobling med den
omkringliggende park. Som en del af projektet etablerede Nature
Impact grønne plantevægge og -tage på det nye produktionskøkken.



Per Christensen Leder af Boligsekretariatet, 
Afdeling for Bolig og Modernisering, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
København Kommune, fortalte om den 
løbende udvikling, der er sket i De Gamles By.



Sachiko Mayerhofer Hemmi fra Afdeling for Bolig 
og Modernisering, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningenforklarede hvordan de 
forskellige projekter i De Gamles By var blevet til.

Morten Leicht Jeppsen fra SLA fortalte om 
tankerne bag de moderniserede haver samt, 
hvordan der var tænkt LAR-løsninger ind.



Bevarelsen af de eksisterende træer samt skabelsen af 
en tryg ramme for de ældre beboer var ifølge Anders 
Jørgensen fraAnders Jørgensen Arkitekter grundstenene 
bag udformningen af et nyt udeområde foran Klarahus.



Som et arkitektonisk supplement til byggeriet, har Nature Impact
etableret grønne plantevægge og grønt tag på det nye 
produktionskøkken. De fungerer som vertikale haver og skaber 
masser af stemning og smukke omgivelser. Regnvandsafledning 
fra de omkringliggende tage holder plantevæggene grønne hele 
året, forklarer Anne Mette Weng fra Nature Impact.

Det gode samarbejde med Københavns Kommune sikrede at det 
nye produktionskøkken på Klarahus i dag står som den oprindelig 
var tegnet. Bo Jeppesen fra ERIK Arkitekter fortæller om 
tilblivelsen af bygningen.



Maren Buchwaldt fra Arkitektfirmaet MW 
har stået for indretningen af den nye 
bygning, og har blandt andet anvendt 
Nikolaj Tofts dugdråbe lampe for at skabe en 
sammenhæng mellem det grønne tag.



Tak for i dag
Efter rundvisningen nød vi udsigten fra 8. sal i Klarahus 
over en sandwich og lidt at drikke.


