
NYT fra byggeudvalgt. 
Til infoaften i missionshuset d. 8. november 2018 kom der flere forslag til byggeriet. Forslag er 

drøftet med arkitekt Ole Sand Kristensen og efterfølgende har byggeudvalget været samlet.  

Hermed konklusioner på diverse spørgsmål.  

 
 

1. Ønske om elevator/lift til person, men også til rullebord. 

Ønsket er drøftet i udvalget og udvalget er enige i at det skal være muligt for alle at komme på 

første sal i den nye bygning, men det er ikke mening at alle vores aktiviteter skal flyttes i det nye 

hus, men at tilbygningen fortrinsvis er til vores børn og unge.   

 

Beslutning: Vi sænker loftet så vi gør klar til en åben handicaplift. Det er den mindst 

pladskrævende og enkleste løsning. Pris inkl. Montage og moms 144.000 kr. Priser fra JP-

Vodskov.  

Begrænsning: Må ikke løfte mere end 300 cm. Bygningen er tegnet med en etagehøjde på 320 

cm. Lofthøjden i stueplan skal altså sænkes til omkring 365 cm. for denne løsning) hvis pengene 

er til det, kan vi sætte gang i den med det samme, ellers venter vi med at sætte elevator ind, til 

pengene er til det. 

 

2. Ønske om toilet på 1. sal.  

Mange vil have glæde af et toilet oven på. Det betyder at der bliver ændret på indretningen, 

men det kan lade sig gøre.  

Beslutning: Vi vil gerne at der blive bygget toilet ovenpå. 

 

3. På det nye toilet forneden bør der være puslebordsophæng. 

Ole oplyser at der vil være plads til et ”klap puslebord” på det nye toilet  

Beslutning: Der skal sættes et ”Klap puslebord” op.  

 

4. Forslag: Nuværende kontor til køkken som opvaske område. (Vi vil gerne have en industriovn + 

ny opvaskemaskine)  

Ole oplyser at det er rigtig dyrt at bygge nyt køkken. Det skal vi have med, når vi beslutter hvad 

vi har behov for, i forhold til køkkenfaciliteter.  

Byggeudvalget har besluttet at vores nuværende køkken er stort nok, da byggeudvalget ikke 

mener at missionshuset har behov for et industrikøkken, selvom der laves mad til mange, flere 

gange om måneden, så derfor ønsker vi ikke at inddrage nuværende kontor til opvaske område.  

Beslutning: 

Byggeudvalget vurdere, at der er behov for en optimering af indretning af vores køkken: 

- Første prioritet er at få en industri ovn og komfur med induktion, vi vurdere at det vil gøre det 

meget nemmer at lave mad i nuværende køkken. 

- Et længere stål bord foran og efter opvaskemaskine.  

- En ny opvaskemaskine hvor bakker med porcelæn, kan kører direkte ind, så man ikke skal løfte 

den. 

- Måske lidt større skabe til porcelæn. 

 

5.  Forslag: Om nødvendigt lave hul, fra ny bygning til ”køkken toilet”.  

Beslutning. Vi vil bruge ”køkkentoilet” til depot 

 

6.  Om nødvendigt bygge huset 2 meter længere og derved få 2 x 18 m2 til billigere pris 
Det er ikke sikkert at vi kan få lov til at bygge længere ud mod skel, pga. niveau forskel.  

Beslutning: Ole undersøger ved kommunen, hvor langt vi kan få lov til at bygge ud mod skel. 
 



7.  Ønsker et bede/andagtsrum (ikke 1. sal) – ca. 8 m2  
Ole oplyser at det er ikke nemt at indbygge i den nuværende indretning 

Beslutning: Andagts rum bliver på første sal  
 

8. Sikre at vægge, inkl. mobilvægge er lyd isolerede 

Ole oplyser at det er nemt at lydisolere. Det er straks værre at vurdere hvad behovet er og så omsætte 

det i tørre dB-tal. Skal det være undervisningsrum-niveau eller musikskole-niveau? 

Beslutning: Det samme niveau som nuværende mobilevæge, det er  ca. det som er i et 

undervisningsrum. 
 

9. Trappe ved østsiden skal det være med trappe / rampe så er det måske nemmer at få barnevogne om på 

bagsiden af huset? 

Det vil være godt med en rampe. Ikke en kørerstolsrampe for så skal den være 16 m lang.  

Beslutning: Der skal være en sliske i trappen. Ole finder ud af hvordan. 

 
10. Putterum 

Er drøftet, da der ikke er markeret et putterum på tegninger. 

Hvis IMU og IM beslutter at holde møde den samme aften, når der er bygget nyt har vi talt om, at bruge 

aktivitets rum til putterum. Vi kan evt. købe mobile vægge til at afskærme børnene. 

Hvis ikke IMU og IM holder møde den samme aften, kan man bruge IMU rummet til putterum. 

 

11. Spørgsmål til vinduer i facaden 

er der nogen speciel grund til at de 2 vinduer er så små? Synes det ville pynte med lidt større vinduer på 

facaden og vil også give mere lys. 

Svar fra Ole: Der er masser af lys ind i lokalerne. Vinduerne er primært placeret for facadens skyld. I skal 

passe på at lokalerne ikke bliver udstillingsmontre der er svære at have møbler i. Jeg vil ikke anbefale 

større vinduer. 

Beslutning: Vi fastholder nuværende vinduer. 

 

 


