5 scenarier for fremtiden for Hundslund Kro
Disse 5 scenarier for fremtiden for den tidligere Hundslund Kro er
resultatet af idéudviklingsfasen i projektet. Scenarierne er udviklet på basis af
borgernes idéer og under hensyn til de øvrige faciliteter og projekter i Hundslund.
Formålet med scenarierne er at få en kvalificeret diskussion af idéerne, deres
potentiale og deres udfordringer i forhold til at realisere dem. Hensigten er at
udvælge ét scenarie at afprøve i bygningen.
De første 4 scenarier er idéer til udvikling af den eksisterende bygning, der er
vigtig i landsbybilledet. Det 5. scenarie, Byggegrunden, er projektets 'back-up'
scenarie, som kun bliver aktuelt hvis ét af de øvrige 4 scenarier ikke kan realiseres.

Der indrettes et seniorbofællesskab i forhuset,
med fire boliger og gode fællesarealer inde og ude.
Udstue og udbygninger nedrives og salen erstattes af et
orangeri. Haven bliver fælles for bofælllesskabet.
Målgruppe

Privat / Offentlig skala

60 + singler og par

Privat
Hjem
3-4 boliger

Det gode naboskab
Udeareal, adgang til have eller altan
Fordeling til boligerne

Det lille fællesskab
Aktivitetslokale
Boliger

Senior bofællesskab
Flere mindre lejligheder
der har adgang til større
fællesfaciliteter

Plads til alle
Fælleskøkken og spisesal
Fælles have

Invitere lokalområdet ind
Fælleslokale
Offentlig
Medborgerhus

Fælles faciliteter

Bofællesskabets fællesfaciliteter kan blandt andet
benyttes til fællesspisning,
bogklub, strikkeklub, yoga
og bankospil af hele 8350.

Ejer:
En nystiftet andelsforening
Byggebudget:

Nedrivning

Boliger: 2.924.000 kr. (430m2 x 6.800/m2 inkl. moms)
Fælles: 720.000 kr. (180m2 x 4.000/m2 inkl. moms)
Have:
180.000 kr.
3.744.000 kr.

Udbygninger

Udbygninger nedrives og
udearealerne bruges til
bofællesskabets have.

Finansiering:
Odder Kommune:
Fire andele / 786.000:
				

600.000 kr.
3.144.000 kr.
3.744.000 kr.

Fremgang:
- Interessegruppe samles
- Andelsforening dannes
- Bygning overdrages
- Byggeprojekt
- Andeslforening ejer og driver
Hvem får gavn af projektet?
430 m2

brutto indrettes til 4-5
boliger i forhuset.

180 m2

brutto erstattes af orangeri

Bofællesskabets medlemmer
8350-borgere

Fælles have

Nyt
Orangeri
uopvarmet

Bolig 2
65 m2
Fælles gårdhave
og nyttehave

Bolig 1
60 m2

Fælles køkken
Ankomst

Bolig 2
65 m2

Bolig 3
75 m2
Aktivitet 2
25 m2

Der indrettes fire lejligheder i den tidligere kro.
Udstue, sal og udbygninger fjernes, og der etableres
fælles have og parkering.

Målgruppe

Lejere til almene lejligheder

Privat / Offentlig skala
Privat
4 lejligheder
Privat have

Boliger

Lejligheder

Der indrettes 4 almene
lejligheder i forhuset.

Offentlig
Nedrivning

Have

Nedrivning af udbygninger
og salen giver plads til en
fælles have til beboerne.

Ejer:
En almen boligforening
Byggebudget:
Nedrivning:
250.000 kr.
Byggemodning: 350.000 kr.
Boliger:
3.500.000 kr. (=8.140 kr./m2)
4.100.000 kr.
Finansiering:
Odder Kommune:
600.000 kr.
Almen boligorginisation: 3.500.000 kr.
				4.100.000 kr.
Fremgang:
- Aftale med almen boligorginisation indgåes
- Odder Kommune nedriver og byggemodner
(evt. eksternt)
- Bygning overdrages
- Almen boligorginisation bygger færdigt
- Almen boligorginisation driver det

430 m2

brutto indrettes til 4
boliger.

915 m2

resterende grund bruges
til have.

Hvem får gavn af projektet?
Lejlighedernes lejere

Fælles
have

Parkering

Bad

Lejlighed 3
81 m2

Fælles
gårdhave

Bad

Lejlighed 1

Bad

Lejlighed 2
61 m2

Lejlighed 4
92 m2

Bad

Lejlighed 1
130 m2

Der indrettes et erhvercsfællesskab i den tidligere kro.
I stueetagen etableres en café, der vil servicere både
kontorhotellet og besøgende. Salen og udbygninger fjernes.

Målgruppe

Privat / Offentlig skala

Selvstændige, erhvervsdrivende og
besøgende i caféen.

Privat
Arbejdsro
Kontorer
Mødelokaler

Frokoststue

Turisme

Café

Invitere lokalområdet ind
Café
Caféens have

Caféen servicerer både
8350-borgere, besøgende
og kontorhotellet.

Offentlig

Ejer:
Erhvevsdrivende fond
Erhverv

Byggebudget:

Kontorhotel

Nedrivning:
250.000 kr.
Byggemodning: 350.000 kr.
Café:
1.800.000 kr. (225 m2/ 8000kr./m2)
Kontorhotel:
1.394.000 kr. (205 m2/ 6.800 kr./m2)
3.794.000 kr.

Lokaler til mindre selvstændige / mødelokaler /
kontorer.

Finansiering:
Odder Kommune: 600.000 kr.
Fundraising:
400.000 kr.
Lån:		
2.794.000 kr.
		
3.794.000 kr.

Nedrivning

Have

Nedrivning af udbygninger
og sal vil give plads til en
have, tilhørende caféen.

Fremgang:
- Aftale med almen boligorginisation indgåes
- Odder Kommune nedriver og byggemodner
(evt. eksternt)
- Bygning overdrages
- Almen boligorginisation bygger færdigt
- Almen boligorginisation driver det
Drift:
- Forpagtning af caféen
- Udleje af kontorer
- Udleje af mødelokaler
Hvem får gavn af projektet?

225 m2

brutto indrettes til
café.

205 m2

brutto indrettes til et kontorhotel.

915 m2

have til caféen

- 8350-borgere
- Besøgende
- Erhvevsdrivende

Kontor
2

Kontor
3
Kontor
4

Kontor
1

Mødelokale
2

Fælles lokale
Frokoststue / Kopirum

Cafe

Mødelokale
1

Kontor
5

Der indrettes værksteder og en café i den tidligere
kro. Der vil være mødesteder for de lokale unge og
muilghed for at afholde mindre arrangementer,
møder og udstillinger.
Målgruppe

Privat / Offentlig skala

Lokale unge, 8350-borgere,
lokale kunstnere, kunst
håndværkere og besøgende.

Privat
Caféens køkken, rengøring mm.

Kultur

Kulturhus

Værksteder til kulturproduktion, lokaler der
kan bruges til udstilling,

Mødested
Lokaler til mindre arrangementer,
klubber, foreningsmøder mm.

foredag, mm.

Kulturværksted
Café, udstilling, værksteder
Offentlig
Turisme

Café

Caféen servicere
værksteder, udstillinger,
8350-borger og besøgende.

Ejer:
En nystiftet forening
Byggebudget:
Nedrivning: 		
Uopvarmet værksted:
Værksteder mm:

Medborgerhus

Mødested

Lokaler der kan bruges
af forskellige klubber og
foreninger. Der er plads til
at holde foredrag, mindre
arrangementer, osv.

100.000 kr.
350.000 kr. (2.000/m2 x 90 m2)
4.300.000 kr. (10.000/m2 x 430 m2)
4.580.000 kr.

Finansiering:
Odder Kommune:
Fundraising:		
Lokalt:			
			

600.000 kr.
3.800.000 kr. (LAG, Realdania)
180.000 kr.
9.980.000 kr.

Fremgang:
- Foreningen stiftes
- Odder Kommune overdrager bygningen
- Fundraising
- Byggeprojekt
- Drift
225 m2

brutto indrettes til
værksteder, café og
udstilling

205 m

2

brutto indrettes til mødelokaler, værksteder mm.

90 m2

brutto indrettes til
knallert og cykel
værksted

Hvem får gavn af projektet?
- 8350-borgere
- Besøgende

Mødelokale
3

Mødelokale
2

Samlingslokale
/ Udstilling

Mødelokale
1

Værksted
uopvarmet

4

Toiletter

Værksted
2

Ankomst, café
og udstilling
Værksted
1
Værksted
3

Hele kroen, sal og udbygninger fjernes.

Nedrivning

Hele kroen

Alt eksisterende rives ned
og grunden byggemodnes

Boliger

Byggegrund

Grunden sælges som
byggegrund

Budget:
Nedrivning: 		
480.000 kr.
Byggemodning :
120.000 kr.
			600.000 kr.
1140 m2

byggegrund midt i
Hundslund

Finansiering:
Odder Kommune:

600.000 kr.

Hvem får gavn af projektet ?
Den fremtidige ejer
og de nye beboere

Hvem er fremtidens ejer ?
Den fremtidige ejer

Fremgang:
- Nedrivning
- Byggemodning
- Salg til privat
- Overskud tilbage til kommunen

8350 kortlægning

Almene boliger

Spisesteder

Galleri

Bofællesskaber

Overnatning

Indkøb

Kirkevang, Hundslund: 8 ældreboliger
og 2 familieboliger

Seniorbofællesskabet Sundbakken, Horsens
Vennepunktet, Odder

Hundslund Pizza, Hundslund
Café i Hundslund Hallen
Supperiet, Hundslund

Søvind Kro, Søvind
Sondrup B&B, Sondrup

Walther Galleri, Søvind
Sondrup Kunsthal, flytbart galleri

Hundslund købmandsgård, Hundslund
Øko Ged og Grønt, Sondrup

