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STATUS FOR PROJEKT ”JAGTENS HUS” PR. D. 10. JULI 2015 

 

BYGGERI: 

I går rullede den store, grønne BMS-kran ind på byggepladsen og startede montagen af de første 
betonelementer. Det drejer sig om kælderen i den lange bygning, der hedder Videncentret. 

 

Jagtens Hus er dermed på vej ”opad” i terrænet. Når kælderen er færdigmonteret, kan de 
allersidste liniefundamenter udføres, så alt er klar til den næste runde med montering, der 
påbegyndes i uge 32. 

Den viste kælder skal primært bruges til forskellige former for arkiv, samt til teknik og 
omklædningsfaciliteter. 

De store jordarbejder er dermed stort set afsluttet, og en vis risiko taget ud af projektet. Det 
eneste uforudsete forhold, der sukkede op undervejs var et mindre område med meget blød jord. 
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Dette blev udskiftet. I store træk mangler jordentreprisen nu kun at ”modellere” den 
overskudsjord, der er fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. 

Entreprenøraktiviteten på pladsen sættes på vågeblus de næste to uger, så håndværkerne kan 
afholde ferie. 

Nedbrydningshastigheden af de resterende bygninger er efter aftale sat lidt ned, da bygningerne 
først skal være helt væk d. 31. juli 2015. De kommende par uger vil derfor for alvor ændre 
byggepladsens udseende set ude fra Molsvej, når de gamle murstensbygninger forsvinder. 

 

INDRETNING: 

Der er nu taget hul på selve indretningsprojektet. Den første workshop er afholdt med en 
indretningsarkitekt, hvor der blev taget overordnet stilling til møblering. Fra de to tidligere 
kontorer er der meget velegnet møblement, som vil blive genanvendt. Hertil kommer, at der skal 
suppleres med enkelte standardborde og -stole, specialmøbler, mv, Arbejde med at udvælge dette 
vil fortsætte de kommende måneder. 

Endelig er der også selve udsmykningen. Der skal både sættes farver på visse vægge, tekstiler, mv, 
og der skal tages stilling til, hvilke trofæer, som skal hænges op. 

 

PROJEKTØKONOMI OG FINANSIERING 

På den økonomiske side viser projektbudgettet, at vi fortsat er inden for den bevilgede ramme. 

 

TIDSPLAN: 

Først når nedrydningen er helt tilendebragt vil tidsplanen kunne låses mere fast. Indtil videre 

gælder, at bygningerne kan tages i brug ca. 1. juli 2016. Juli og august vil så gå med indflytning og 

indkøring, således at en decideret indvielse kan finde sted primo september. 
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