søHUSENE
Nye andelsboliger i Gjern
nær Silkeborg
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Vision
Grønne kvaliteter, fællesskaber og hverdagsfunktionalitet – det er andelsboligforeningen søHUSENE. Her forenes dagligdagens gøremål med
naturens ro og vitalitet i trygge og rolige omgivelser. Andelsboligforeningens 20 boliger á 99 m² består af 3- og 4-værelses rækkehuse.
I en kombination med områdets nye almene boliger og private parceller understøttes visionen om opførelse af et bredtfavnende og blandet
boligkvarter – med plads til alle. En grundsten i projektet er at skabe
inkluderende og indbydende rammer, hvor fællesskaber kan blomstre
og forskelligheder kan trives.
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VEJ TIL SILKEBORG

TENNIS

VEJ TIL AARHUS

Dronebillede

Hverdagens aktivitet og gøremål
Fra søHUSENE er der kort afstand til hverdagens mange gøremål, kulturtilbud og indkøbsmuligheder. Byens skole ligger blot 0,5 km fra grunden, hvor også det lokale kultur- og idrætscenter holder til, og med en
lille gåtur rundt om Falkenkær sø ligger byens børnehave og lægehus.

Dronebillede

Midt i Gjern bakker med en radius af 0,5 km fra projektgrunden ligger
Feriepark Landal Søhøjlandet og Søhøjlandet Golf. Her er der rig mulighed for spændende aktiviteter og oplevelser – både for de store og for
de små.
Omkring Gjern by og Søhøjlandet er der fokus på motion og trivsel. Med
forskellige gå-, løbe- og cykelruter, der med små fitness-stationer og
udsigtspunkter gør turen natur- og oplevelsesrig, skabes der livskvalitet og vitaliteten styrkes. I Gjern bakker ligger Trolden MTB-spor, som
forløber sig i et spændende terræn gennem Søhøjlandets smukke natur,
igennem skovbrynet og over Gjern Å. Igennem flere forskellige ruter og
sværhedsgrader, er der skabt en køretur for alle.

Dronebillede
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VISUALISERING AF BOLIGERNE

En forstad med afsæt i danske

Gode akustiklofter

Frodige engområder

Smukke terrasser i kostet beton

Robuste parketgulve

Karakterfuld sort tegl

Detaljerige metaltage

Vinduer i rå aluminium

Fyrretræ i klar lak

byggetraditioner
søHUSENE er tegnet af den prisvindende tegnestue TRANSFORM,
som har skabt et byggeri, der emmer af god arkitektonisk kvalitet,
hvor et velkomponeret materialevalg med en blanding af hjemlige
og varme toner, skaber et elegant og tidløst udtryk, som ældes med
ynde og sikrer en æstetisk kvalitet.
Inspireret af den traditionelle danske villa opføres søHUSENE i
naturlige materialer, hvor kvalitetsorienterede valg forener æstetik
og hverdagsfunktionalitet. Boligerne opføres i gedigne og robuste
materialer, hvor en blanding af tegl og træ skaber et elegant udtryk
og udmærker sig ved en smuk patinering, der sikrer et stærkt byggeri, som kommer til at stå flot i hele husets levetid.
Grønne kvaliteter, lys og luft pryder rummene imellem husene og
skaber et lyst og venligt kvarter, hvor naboerne kan mødes over
hækken. Uderummet er designet med blik for at skabe mødesteder, der kan understøtte de små hverdagsmøder blandt områdets
beboere – til glæde for den enkelte beboer og til gavn for områdets
sammenhængskraft.

ALLE ILLUSTRATIONER ER VEJLEDENDE
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VISUALISERING AF BOLIGTYPE 2A

Fokus på livskvalitet og
hverdagsfunktionalitet
I ét plan opføres boligerne med stor rumlighed, så der skabes et hjem med
plads til alle. Projektets to boligtyper opføres på 99 m² med et veldisponeret
planlayout, hvor et åbent køkken-alrum danner rammerne om boligens hjerte og skaber en direkte forbindelse til den private terrasse og baghave.
Boligerne designes med ét rumligt soveværelse og ét eller to store værelser,
som dermed kan rumme en bred vifte af familieformer. Boligerne imødekommer en moderne livsstil og opføres med en fleksibel tilgang, som giver beboeren en frihed til at justere på boligens antal af værelser og stueareal. Der
skabes derved en naturlig balance mellem fællesskab og individualitet.
Med fokus på bekvemmelighed og funktionalitet opføres boligerne med en
forhave, som giver beboeren mulighed for at parkere bilen direkte ved hoveddøren samt opbevaringsmuligheder i eget skur. Med et stort tagudhæng,
dannes en overdækket indgang, og ved bearbejdning af udvendige vindueskarme skabes et opholdsareal helt tæt på boligen, som giver kvalitet og
funktionalitet til boligens udemiljø.
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VISUALISERING AF BOLIGTYPE 1

BOLIGTYPE 2A

BOLIGTYPE 1

Størrelse: 99 Kvm
Værelser: 4

Størrelse: 99 Kvm
Værelser: 3
Boligtype 2A findes også i en
spejlet version, 2B.

Der tages forbehold for, at plantegningernes mål er vejledende, og at
målene kan ændre sig. Plantegningens
mål kan desuden variere inden for den
enkelte boligtype.

11

Vej mod Gjern
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SITUATIONSPLAN MED BOLIGTYPER

Et kvarter med karakter og

sammenhængskraft
Omgivet af et smukt landskab i Gjern by ligger den nye andelsboligforening søHUSENE
placeret unikt - blot 20 km fra Silkeborg centrum. Her venter en enestående mulighed for
at bo i et naturrigt område med kort afstand til Silkeborgs by- og kulturliv og med Falkenkær sø og Gjern bakker som nabo.
Gjern by er beliggende i det skønne Søhøjlandet, som karakteriseres ved smuk og varieret
natur. Beboerne i Gjern har et stærkt socialt sammenhold og byen emmer af liv, hvor foreninger indenfor bl.a. kultur, idræt og fiskeri bidrager til en levende by.

Plads til forskellighed og rum til

fællesskab

Inspireret af andelstankens oprindelige værdier om fællesskab, sammenhold og samarbejde skabes en andelsboligforening i nye og moderne rammer.
Mellem Gjern by og Søhøjlandet placeres det nye boligområde, hvor en blanding af almene
boliger, private parceller og andelsboliger favner en bred beboergruppe og imødekommer
en mangfoldighed af boligbehov på tværs af dagens mange familieformer. De forskellige
boligtyper har potentialet til at fremme et socialt mix, og dermed muliggøre menneskelige
møder på tværs af alder, indkomst, livsfase og familieform.
Omkring et grønt og frodigt regnvandsbassin dannes et fællesareal, som med konturerne
af bebyggelsen skaber et trygt område i et legende miljø, hvor beboerne kan mødes, børnene kan lege og de gode naboskaber kan opstå. Der skabes naturlige mødesteder, hvor
tilfældige møder kan opstå, og aktiviteter kan udfolde sig – til understøttelse af det gode
naboskab.
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søHUSENE
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Holdet bag
søHUSENE
Bag projektet står et stærkt team af dedikerede
aktører med stor erfaring og en bred faglighed inden for udvikling af det byggede miljø i Danmark.

Projektudvikler

Arkitekt

Ejendomsmægler

Advokat

Finansielle partnere
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Kontakt
home, Aarhus Nord
Tordenskjoldsgade 19
8200 Aarhus N
87424040
634@home.dk

søHUSENE

Det bemærkes, at dette hæfte ikke er at betragte som en salgsopstilling, men en præsentation af det foreløbige projekt. Der tages endvidere forbehold for, at alle vidualiseringer indeholdt i denne mappe er vejledende. Det
færdige byggeri kan derfor afvige fra visualiseringerne. Der tages endvidere forbehold for, at plantegningernes
angivne mål kan ændre sig i forbindelse med projekteringen af byggeriet. Priserne angivet på det vedlagte prisblad
er ligeledes vejledende. Prisændringer kan derfor forekomme.

