Sønderparken

Moderne
lejligheder
Attraktive fællesarealer
Bliv en del af Sønderparkens
fællesskab

Velkommen hjem

Danmarksgade 81
7000 Fredericia
Tel 75 92 48 44
adm@boli.nu
Åbningstider
Mandag - fredag: 10.30 - 13.00
Torsdag: 15.00 - 17.30

Velkommen til det
nye Sønderparken
Siden 1970’erne har Sønderparken
dannet rammen om mange familiers
liv. Området har dannet grobund for et
helt særligt fællesskab, som er værd at
værne om. Derfor er vi hos boli.nu stolte
af at stå bag en boligrenovering, hvor
den fysiske helhedsplan, den boligsociale helhedsplan og det nye aktivitetshus tilsammen løfter Sønderparken
og skaber en enestående boligkvalitet.
Det betyder, at vi kan bevare og videreudvikle et boligområde, hvor fællesskab,
tryghed og gensidig respekt er nøgleordene.
I samarbejde med Boligkontoret i Fredericia og Sønderparkens engagerede
beboere gennemfører vi en af de største
boligrenoveringer herhjemme, der med
social ansvarlighed i højsædet sikrer,
at Sønderparken har noget at byde på,
uanset hvor i livet man befinder sig.
Renoveringen betyder blandt andet, at
Sønderparken er et godt område for alle
uanset alder, og at man trygt kan blive
ældre i sit nærområde, fordi der altid er

en bolig, der imødekommer ens behov.
Med tryghedspakken har vi kunnet
gennemføre en nemmere genhusning
og hjælpe beboerne med det praktiske,
indtil de kunne flytte tilbage i nyrenoverede lejligheder.
Projektet har tre hovedelementer,
der hver især spiller en central rolle.
Helhedsplanen omfatter den fysiske
renovering og er støttet af Landsbyggefonden. Den skal sikre, at Sønderparken
er et godt og trygt sted at bo med kvalitetslejligheder og gode fællesarealer.
Den boligsociale helhedsplan støtter op
om renoveringen med sociale indsatser,
der skal styrke fællesskabet og sikre
uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet. Endeligt er aktivitetshuset
omdrejningspunktet for sociale aktiviteter og indsatser, der skaber rum og
rammer for beboernes hverdag.
Tak til engagerede ildsjæle blandt
Sønderparkens beboere og Boligkontoret
Fredericia for et godt samarbejde.
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Sønderparken
gennem 40 år
Allerede da Sønderparken blev bygget i
1970’erne, lagde man vægt på, at områdets fællesarealer skulle skabe fællesskaber på tværs af beboerne.
Dengang var det også vigtigt at skabe
små hyggelige rum udenfor, hvor
beboerne kunne mødes tæt på deres
egne boliger. Den første folder om
Sønderparken delte også flittigt ud af
gode råd om, hvordan de nye beboere
med fordel kunne indrette sig og
møblere lejlighederne.
Det er interessant at se, at man allerede
dengang gik meget op i, at indretningen
skulle have flere funktioner og være i
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stand til at forandre sig med familiens
behov. På mange måder er grundtanken
uændret i det nye Sønderparken. Lejlighederne er stadig fleksible i forhold til
indretning, og ideen om at man skal
kunne blive i den samme lejlighed i
mange år er fortsat holdbar.
Der var også lagt op til, at beboerne i høj
grad havde medbestemmelse og medansvar for, hvordan området blev brugt.
Mange af disse ting har ikke ændret sig,
og selvom de fysiske rammer efter 40 år
trængte til en renovering, er den særlige
ånd i Sønderparken bestået, og derfor er
Sønderparken stadig et godt sted at bo.
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Rammen
om det gode liv
Sønderparken har med et trygt nærmiljø
og spændende aktivitetsmuligheder
noget at tilbyde til alle aldre.
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En af de allervigtigste kvaliteter ved
Sønderparken er, at det danner rammen
om det gode liv, uanset hvilken alder
man har. Samtidig har Sønderparken en
af de allerbedste beliggenheder i Fredericia med stisystemer til skole, SFO og
institutioner og kort afstand til busforbindelser, skov og vand.
Sønderparken består af 3-etagers boligblokke, der omkranser de nyanlagte
fællesarealer. Alle boligblokkene er også
blevet renoveret udvendigt og har fået et
moderne og indbydende udtryk.
Selvom Sønderparken strækker sig over
et stort område, skaber boligblokkenes
beliggenhed en god sammenhæng, fordi
vi i samarbejde med arkitekter og beboere

har udviklet et udendørsområde, hvor
der er mulighed for at finde både små
hyggelige kroge i nærmiljøet og anvende
de større fælles aktivitetsarealer.
Udendørsområderne understøtter fællesskabet med mulighed for udendørs madlavning, legepladser og større pladser til
sociale arrangementer og rummer både
boldbane, skaterrampe, terrasse, haver
og multipladsen til fællesarrangementer,
som fx markedsdage og koncerter.
Etableringen af udendørsarealerne
bærer især præg af, at hele Sønderparken
skal summe af liv og på den måde skabe
trygge og imødekommende rammer om
beboernes hverdag.
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Den grønne gade
skaber sammenhæng
Udendørsområdet i Sønderparken spiller
en meget vigtig rolle i helhedsplanen.
Derfor har vi ladet os inspirere af flere
steder i Sverige, hvor de grønne områder
er tænkt med i udviklingen af det sociale
liv. Med ny beplantning og belægning får
Sønderparken indbydende rammer, der
bindes sammen af Den grønne gade og
Bygaden.
Den grønne gade går fra nord mod syd,
og krydses af Bygaden fra øst mod vest.
De to gader skaber sammen med aktivi-
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tetshuset liv og sammenhæng i området,
og pladsen ved aktivitetshuset bliver et
naturligt centrum for Sønderparken.
Med beplantning og de forskellige aktivitetsfelter langs Den grønne gade har vi
skabt variation i området alt efter, hvor
man færdes. En tur igennem Sønderparken byder derfor på mange forskellige
oplevelser og indtryk, og ved at åbne
området og gøre det levende, bliver det
samtidig trygt at færdes i.

afd. 310 blok 23

afd. 310 blok 22

afd. 310 blok 21

BORDTENNIS

HAVEN

Den grønne gade

HAVEN

afd. 310 blok 19

KIRKEPLADSEN

afd. 310 blok 17

afd. 12 blok 18

afd. 310 blok 20

afd. 310 blok 16

afd. 12 blok 13

BOLDBUR

LEGEPLADSEN
afd. 216 blok 7
afd. 12 blok 15

MULTIPLADSEN
afd. 217 blok 3

afd. 216 blok 9

afd. 406 blok 4

Nærophold
Nærleg (Mindre børn)

afd. 217 blok 6

Fælles aktivitet -streetsport/spil (Større børn)
afd. 12 blok 11

afd. 217 blok 5

afd. 406 blok 2

afd. 406 blok 1

LUNDEN

afd. 216 blok 8
afd. 12 blok 12

TERRASSEN

afd. 12 blok 10

BOLDBUR

afd. 12 blok 14

Fælles aktivitet -ophold/leg (Alle aldre)
Beplantningsbede

SKATERRAMPEN
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Lyse rum
med masser
af muligheder
Alle lejligheder i Sønderparken har gennemgået omfattende renovering,
og det nye Sønderparken består af to forskellige typer lejligheder. De
renoverede lejligheder har fået nyt køkken og bad, gulvvarme og nye
vinduer. Det samme er gældende for de ombyggede lejligheder, som samtidig
er blevet tilgængelige med god plads.
Det betyder, at en selvhjulpen kørestolsbruger kan bevæge sig rundt uden
hjælpere, og der er elevator i opgangen. De ombyggede lejligheder lever op
til handicapniveau C standard. Både de renoverede og de ombyggede
lejligheder findes i tre typer med forskellig størrelse og indretning.

De ombyggede og de
renoverede lejligheder findes
i 3 forskellige størrelser.
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Alle lejligheder
har fået:
Nyt køkken
Nyt badeværelse
med bruseniche
Gulvvarme
Nye installationer
Nyt ventilationsanlæg
Nye vinduer
Dørtelefon
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Renoverede lejligheder
Skydevinduer

Skydevinduer

Privat lukket altan

Skydevinduer

Skydedør

Værelse
16 kvm

Opholdsstue
26 kvm

Værelse
11 kvm

Badeværelse
3,3 kvm

Skydedør

Værelse
16 kvm

Opholdsstue m. køkken
22 kvm

Entré m. indbygget spots i loftet
6,8 kvm
Skydedør

Skydedør

Køkken med spiseplads
11 kvm

Køkken med spiseplads
11 kvm

Badeværelse
4,5 kvm

Skydevinduer

Skydevinduer

Privat lukket altan

Privat lukket altan

Værelse
16 kvm

Værelse
11 kvm

Badeværelse
3,3 kvm

Skydedør

Værelse
16 kvm

Opholdsstue m. køkken
22 kvm

Entré m. indbygget spots i loftet
6,8 kvm
Skydedør

Skydedør

Køkken med spiseplads
11 kvm

Køkken med spiseplads
11 kvm

Badeværelse
4,5 kvm

3 vær.
97 m2
Nyt køkken og bad
Store, lyse rum
Optimal indretning

Lejlighedstype C

Privat lukket altan

Privat lukket altan

Skydedør

Skydedør

Værelse
11 kvm

Gennemgang

Entré m. indbygget spots i loftet
8,2 kvm

Værelse
14 kvm

Værelse
11 kvm

Opholdsstue
26 kvm

Toilet
2 kvm

Toilet
2 kvm

Entré m. indbygget spots i loftet
6,8 kvm
Skydedør

Skydedør

Køkken med spiseplads
11 kvm

Køkken med spiseplads
11 kvm

Badeværelse
4,5 kvm
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Soveværelse / spisestue
13 kvm

Skydevinduer

Værelse
14 kvm

Lejlighedstype B

Badeværelse
4,5 kvm

Skydevinduer

Soveværelse / spisestue
13 kvm

Opholdsstue
26 kvm

Entré
5 kvm

Entré m. indbygget spots i loftet
6,8 kvm

Opholdsstue
26 kvm

54 m2
Nyt køkken og bad
Store, lyse rum
Optimal indretning

Privat lukket altan

Skydedør

Skydedør

Soveværelse / spisestue
13 kvm

Soveværelse / spisestue
13 kvm

2 vær.

Badeværelse
4,5 kvm

Skydevinduer

Opholdsstue
26 kvm

Opholdsstue
26 kvm

Entré
5 kvm

Entré m. indbygget spots i loftet
6,8 kvm

Soveværelse / spisestue
13 kvm

Lejlighedstype A

Privat lukket altan

Privat lukket altan

Skydedør

Badeværelse
4,5 kvm

Soveværelse / spisestue
13 kvm

4 vær.
113 m2
Nyt køkken og bad
Store, lyse rum
Optimal indretning

Ombyggede lejligheder
Lejlighedstype A

Privat altan

2 Vær.

Skydedør

Privat altan

Skydedør

Skydedør

Værelse
9 kvm

Stue
22 kvm

Værelse
8 kvm

Stue
22 kvm

GARDEROBESKABE
GARDEROBESKABE

GARDEROBESKABE
HYLDESKAB

EMHÆTTE

SKUFFER

KØLESKABSSKAB
HYLDESKAB
KOMFUR

EMFANG

HYLDESKAB

KOMFUR

HYLDESKAB

KØLESKABSSKAB

HYLDESKAB

VASK

GARDEROBESKAB

GARDEROBESKAB
PLADS FOR OPV.

Køkken
7 kvm
HYLDESKAB

HYLDESKAB

GARDEROBESKAB

Badeværelse
5 kvm
PLADS FOR
TØRRETUMBLER

PLADS FOR OPV.

HYLDESKAB

PLADS FOR
TØRRETUMBLER

VASK

PLADS FOR
VASKEMASKINE

PLADS FOR
TØRRETUMBLER

SKUFFER

Køkken
5 kvm

HYLDESKAB

Entré
4 kvm

Badeværelse
6 kvm

SKUFFER

PLADS FOR
VASKEMASKINE

VASK

EMFANG

KOMFUR

Badeværelse
5 kvm

HØJSKAB
TEKNIKSKAB

TEKNIKSKAB

Entré
8 kvm

GARDEROBESKAB

Entré
4 kvm

GARDEROBESKAB
GARDEROBESKAB

Kammer
5 kvm

Privat altan

Privat altan

Skydedør

Skydedør

Skydedør

Værelse
9 kvm

Stue
22 kvm

Spisestue
18 kvm

GARDEROBESKAB

Elevator

GARDEROBESKAB

Privat altan

Værelse
11 kvm

GARDEROBESKAB

Værelse
11 kvm

Spisestue
18 kvm

3 vær.

Værelse
8 kvm

Værelse
9 kvm

Stue
30 kvm

Stue
22 kvm

GARDEROBESKABE
GARDEROBESKABE

GARDEROBESKABE
SKUFFER

KØLESKABSSKAB
HYLDESKAB
KOMFUR

EMFANG
TEKNIKSKAB

Entré
8 kvm

GARDEROBESKAB

Entré
4 kvm

GARDEROBESKAB
GARDEROBESKAB

Kammer
5 kvm

Privat altan

Skydedør

Privat altan

Skydedør

Skydedør

Værelse
9 kvm

Stue
22 kvm

Spisestue
18 kvm

GARDEROBESKAB

Elevator

GARDEROBESKAB

Privat altan

Værelse
11 kvm

GARDEROBESKAB

Værelse
11 kvm

Spisestue
18 kvm

3 vær.

Køkken
7 kvm

HYLDESKAB

HYLDESKAB

EMHÆTTE

HYLDESKAB

KØLESKABSSKAB

KOMFUR

VASK

HYLDESKAB

PLADS FOR OPV.

GARDEROBESKAB

GARDEROBESKAB

Badeværelse
5 kvm
PLADS FOR
TØRRETUMBLER

HYLDESKAB

HYLDESKAB

PLADS FOR
TØRRETUMBLER

PLADS FOR OPV.

PLADS FOR
VASKEMASKINE

PLADS FOR
TØRRETUMBLER

HØJSKAB
TEKNIKSKAB

VASK

Køkken
5 kvm

HYLDESKAB

Entré
4 kvm

Badeværelse
6 kvm

SKUFFER

EMFANG

KOMFUR

HYLDESKAB

GARDEROBESKAB
PLADS FOR
VASKEMASKINE

VASK

HYLDESKAB

Badeværelse
5 kvm

SKUFFER

HYLDESKAB

PLADS FOR
VASKEMASKINE

PLADS FOR OPV.

KØLESKABSSKAB

Køkken
7 kvm

Lejlighedstype C

Værelse
8 kvm

Værelse
9 kvm

Stue
30 kvm

Stue
22 kvm

GARDEROBESKABE
GARDEROBESKABE

GARDEROBESKABE

KØLESKABSSKAB
HYLDESKAB
KOMFUR

TEKNIKSKAB

Entré
4 kvm

GARDEROBESKAB

Entré
8 kvm

GARDEROBESKAB

GARDEROBESKAB

Værelse
11 kvm
Elevator

Værelse
11 kvm

Spisestue
18 kvm

GARDEROBESKAB

GARDEROBESKAB

Spisestue
18 kvm

EMFANG

SKUFFER

HØJSKAB
TEKNIKSKAB

Køkken
7 kvm

HYLDESKAB

HYLDESKAB

EMHÆTTE

HYLDESKAB

KØLESKABSSKAB

KOMFUR

VASK

HYLDESKAB

PLADS FOR OPV.

GARDEROBESKAB

GARDEROBESKAB

Badeværelse
5 kvm
PLADS FOR
TØRRETUMBLER

HYLDESKAB

PLADS FOR
TØRRETUMBLER

PLADS FOR OPV.

PLADS FOR
VASKEMASKINE

VASK

Køkken
5 kvm

HYLDESKAB

Entré
4 kvm

SKUFFER

Badeværelse
6 kvm
PLADS FOR
TØRRETUMBLER

HYLDESKAB

HYLDESKAB

GARDEROBESKAB
PLADS FOR
VASKEMASKINE

VASK

EMFANG

KOMFUR

Badeværelse
5 kvm

SKUFFER

HYLDESKAB

PLADS FOR
VASKEMASKINE

HYLDESKAB

Køkken
7 kvm

PLADS FOR OPV.

KØLESKABSSKAB

109 m2
Nyt køkken og bad
Elevator i opgangen
Handicapniveau C standard

HYLDESKAB

PLADS FOR
VASKEMASKINE

HYLDESKAB

Køkken
7 kvm

Lejlighedstype B

99 m2
Nyt køkken og bad
Elevator i opgangen
Handicapniveau C standard

Værelse
9 kvm

Stue
30 kvm

PLADS FOR OPV.

KØLESKABSSKAB

70 m2
Nyt køkken og bad
Elevator i opgangen
Handicapniveau C standard

Privat altan

GARDEROBESKAB

Kammer
5 kvm
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Kultur
Sønderparken danner rammen for et
helt særligt fællesskab. Beboerne består
af alle slags mennesker, der bor side om
side og som mødes på tværs af alder og
sociale skel.
Her er altid en legekammerat, én der
har tid til en snak eller én, der deler din
interesse.
Det skaber den trygge hverdag og et
enestående fællesskab, som vi alle
sammen har brug for – uanset hvem vi
er og hvor vi kommer fra.
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Vores blokambassadører hjælper nye
beboere til rette og sørger for, at de får
den bedst tænkelige start som beboer i
Sønderparken.
Det er beboerne, der udgør kernen i
Sønderparken. Derfor gør vi meget ud af
at lytte til ønsker og forslag, så Sønderparken bliver rigtig for dem, der bor her.

Beboerne udgør kernen i
Sønderparken - på tværs
af alder og baggrund.
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Sønderparkens nye
omdrejningspunkt
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Aktivitetshus
Grønne områder
Beboerinvolvering
Fællesskab
Beboeraktiviteter

Det sociale fællesskab spiller en vigtig
rolle i beboernes hverdag. Der er et stort
udbud af aktivitetsmuligheder, og det
nye aktivitetshus udgør omdrejningspunktet for beboernes fritidsliv og
engagement i Sønderparken, fx i form
af strikkeklub, billardklub, madlavning,
lektiehjælp og motion.
I kraft af placeringen midt i Sønderparken,
hvor Den grønne gade og Bygaden krydser hinanden, udgør aktivitetshuset den
perfekte ramme for interessefælleskaber
og arrangementer.

Aktivitetshusets faciliteter rummer
blandt andet musikrum, værksteder til
håndarbejde og teknik, fællesrum, lektiecafe og rammer til andre forskellige
boligsociale tiltag, der gør en positiv
forskel i hverdagen.
Aktivitetshuset er skabt i samarbejde
med beboerne, og faciliteterne er et
resultat af Sønderparkens beboerdemokrati, som alle beboerne har
mulighed for at være en del af, fx ved
at være aktiv i afdelingsbestyrelsen.
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Samarbejdspartnere

Rambøll, der har forestået projekteringsog byggeledelsen og har varetaget
ingeniørydelserne i Sønderparken, har
været med i hele processen fra de
første tanker om det nye Sønderparken.
Rambøll har desuden faciliteret den
løbende involvering af beboerne i
forhold til fx valg af materialer og
løsninger.

Under gennemførelsen af helhedsplanen
har Rambølls to hovedfokusområder
været dels at løfte omgivelserne og
bebyggelsen kvalitetsmæssigt, så Sønderparken bliver et spændende og godt sted
at bo set ud fra et bomiljømæssigt synspunkt, og dels at sikre at de tekniske
standarder i bebyggelsen lever op til
fremtidens krav.

Som i en lang række andre boligrenoveringsprojekter har hovedentreprenøren,
Enemærke & Petersen, også arbejdet med
den sociale dimension i forbindelse med
renoveringen af Sønderparken.

skabt jobåbninger for lokale kandidater.
Lokal arbejdskraft er godt for et boligrenoveringsprojekt og skaber lokalt
ejerskab og relationer på tværs af håndværkere, beboere og lokalmiljøet. Det
sikrer større accept og forståelse og
dermed en bedre proces og en generelt
bedre byggeoplevelse.

Udover E&P´s kerneværdi om at være
menneskeligt og socialt ansvarlige har
samarbejdet med det lokale jobcenter

18

Aarhus Arkitekterne a/s, SAHL Arkitekter
a/s og Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor
har stået for arkitekttegningerne til lejligheder og bebyggelsen, mens Arkitekt
Kristine Jensens Tegnestue har stået for
udendørsarealerne.
Både for bebyggelsen og fællesarealerne
har det været vigtigt at lave en løsning,
hvor oplevelser, aktiviteter og variation
udgør grundkernen for beboerne i
Sønderparken. Med Den grønne gade og
Bygaden som bindeled mellem boliger og

fællesarealerne er Sønderparken blevet
et levende og trygt område.
Der har i projektet været fokus på at
skabe liv, forskellighed og kvalitet i
bebyggelsen og ikke mindst skabe
supermoderne boliger med lys og størst
mulig tilgængelighed. Det har betydet,
at arkitekterne har sikret sammenhæng
mellem indendørs- og udendørsområderne og løftet oplevelsen af det
samlede område.
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Velkommen hos boli.nu

1818

boli.nu er en boligorganisation, der udlejer lyse
og moderne almene boliger i Fredericia og omegn.
boli.nu råder over 1840 boliger fordelt på 17
afdelinger både inden for og uden for voldene,
og vi lægger stor vægt på, at vores lejere trives i
gode, moderne boliger, hvor der er plads til alle.

boli.nu | danmarksgade 81 | 7000 Fredericia | tel 75 92 48 44 | fax 75 92 48 36 | adm@boli.nu

Se mere på
bolinu-sonderparken.dk

