
Projekt ide 1: Multifunktionalitet ved biblioteket

F O R M Å L

I Jyderups udviklingsplan for-
muleres visionen om, at bymidten 
over tid skal udvikles til et sted, 
som skal opleves. Der e"erspørg-
es et o#entlig anlæg eller en lege-
plads, hvor børn kan hygge sig, 
imens de ældre borgere tager sig 
et hvil. Ideen handler også om 
at borgerne skal  skabe et fælles 
multifunktionelt  mødested, hvor 
indbyggerne og gæster kan bruge 
sanserne og nyde pladsen. Et sted, 
der inviterer til pause og bevægelse, 
og bryder den daglige rytme i byen.

Ø N S K E T

Et multifunktionelt møbel kan plac-
eres foran biblioteket ved det gamle 
rådhus, og fungere som et bidrag til 
hverdagen – men også øge værdien 
til torvedagene i byen. En trækon-
struktion, som indbyder til leg, bev-
ægelse og læring – ville ikke kun 
give de lokale en levende bymidte, 
men bidrage til Jyderups attraktiv-
itet som Holbæks vestlige hovedby. 
En rød tråd kan forbinde møblet 
til Jyderup naturidentitet – ved, at 
møblet indeholder natur artefakter, 
såsom beplantning, blomsterkasser 
eller insekt hotel, der kan fremme 
den bynatur, som udviklingsstrat-
egien ligeledes lægger vægt på.

K O N F L I K T E R

Det multifunktionelle møbel skal 
tegnes og produceres, og leve op 
til de myndighedskrav, der eksist-
erer ved sådan et anlæg. Da det 
er kommunens areal, lægges der 
vægt på kvaliteten af byggeriet, 
så det e"erlever de sikkerhedsk-
rav, der måtte være. Dri"smæs-
sigt skal det klarlægges, hvem der 
håndtere møblet, og den evt. be-
plantning. Det multifunktionelle 
møbel skal henvende sig til for-
skellige målgrupper, og derfor 
ikke blot fremstå som siddemø-
bel, men have en legende form, 
som inviterer til anderledes brug.

T I D S H O R I S O N T

Det kræver god planlægning at 
tegne og bygge et multifunktionelt 
møbel. Hvis borgerne skal være 
medvirkende i processen, som er 
det mest ideelle, da de dermed vil 
få ejerskab til møblet, skal pro-
cessen foregå som en workshop, 
hvor sikkerhed er i centrum. 
Dette kræver en tidshorisont på 
et par dage evt. henover en week-
end. Lokale kræ"er, og højskolen 
kunne være projektledere på pro-
jektet. En arbejdsweekend, slut maj 
måned, ville være idealt, da møblet 
dermed kunne indvies på samme 
dato som torvedagene a%oldes. 
Møblet kunne bruges som ek-
sempel på byforskønnelse
i hele Holbæk. 

A K T Ø R E R

Lokalforum Jyderup, Holbæk 
Kommune (Ejendomme, Plan, 
Byg og Dri"), Højskolen, Lokale 
tømrer, Jyderup Fængsel mm.

Når børnefamilierne er ude 
at handle, savnes et centralt 
beliggende anlæg med o�en-
tlig legeplads, hvor børnene 

kan få lov at bruge deres 
krop, mens de voksne kan få 

sig et hvil på en bænk.

Jyderup Udviklingsplan

Budget: 
Est. 50.000 - ? kr. ink. professionel 
håndværker/designer. A%ænger 
af omfang, materialer og vedlige-
holdelsesplan


