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Inde på Østergade har vi stået for en 
spændende og kompliceret ombygning 
og renovering. Den eksisterende butiks-
facade er blevet renoveret og udskiftet 
med mørke skiferplader, mens butikslo-
kalerne er renoveret og afleveret som en 
‘white-box’-løsning.
 Den tilhørende gårdhave bag 
butikken er blevet inddraget og konvert-
eret til 300 nye kvadratmeter fordelt på 
to etager. Udover de to etager, har vi 
desuden bygget en tagterrasse oven på 
tilbygningen. De nye kvadratmeter er 
ligeledes indrettet og gjort klar til 
butiksindretning.

Østergade
- Nye kvadratmeter



OM PROJEKTET
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- En kort opsummering
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Det tydeligste eksempel på, at vi har 
arbejdet på Østergade, er den nye 
butiksfacade ved Birger Christensen. 
Her har vi beklædt hele facaden med 
nye sorte skiferplader der fremhæver 
butikken. Pladerne er fæstnet med syn-
lige skruer der er med til at give faca-
den et mere råt look. Udover de mørke 
skiferplader, er der ligeledes installeret 
nye vindues- og dørpartier. Vinduespart-
ierne består af store vinduesplader til at 
give det bedst mulige syn ind i butikken. 
Indgangspartiet er lavet med store døre

Østergade
- Butiksfacade ud til 

og en rampe der er tæt på samme højde 
som gågaden. Det er bl.a. den slags 
krav fra myndighedernes side, der er 
blevet fulgt i forhold til at sikre, at ejen-
dommen kan tages i brug. Arbejdet på 
Østergade har stillet krav til koordin-
eringen og styringen af projektet, idet 
der både er restrektive krav til, hvordan 
byggeri kan gennemføres samt

Strøget

udfordringerne forbundet med håndter-
ing af materialer, naboer og andre logis-
tiske udfordringer. Levering af materi-
aler er bl.a. leveret i løbet af de tidlige 
morgentimer og bestemte opgaver er 
blevet varslet til de omkringliggende 
naboer.
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De 300 nye kvadratmeter der er blevet 
til i den forhenværende gård, har be-
tydet, at der ikke længere er mulighed 
for at benytte gårdhaven til cykler og 
skraldespande. Det har derfor været et 
ønske, at finde et nyt formål til gården. 
Derfor er der blevet etableret en ny 
træterasse med direkte udgang fra 2. 
sal. Her har alle medarbejdere mulighed 
for at trække frisk luft uden at skulle ud 
på Strøget.
 For at give lys ned i butiksloka-
lerne under terrassen, er der installeret 
en lang række af ovenlysvinduer der skal 
være med til at give et mere naturligt lys 
i butikken.

Terrasse
- Udendørsarealer
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