
Borgermøde i Holmstrup 9/9 på Michaels Fabrik

”Den Gamle Købmandsgaard” - byens hus i Holmstrup

19.00 velkommen og præsentation af idé (Poul/Zofuz/Michael)
19.05 præsentation af skitser (KAAK, Knud Aarup Kappel)
19.35 finansiering og drift (Michael)

kort pause og bordgrupper

20.05 programmeringsworkshop (hvem, hvad, hvor, hvorfor)
- Hvordan ser I jer selv i relation til ”Den Gamle Købmandsgaard” 
og kvordan vil du/I kunne bruge den på årsbasis og dagsbasis?

20.30 bordrunde præsentation
20.50 opsamling
21.00 tak for i aften



BYENS HUS I HOLMSTRUP
BORGERMØDE

9. september 2021

Holmstrup Beboerforening
KAAK Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA

”Den Gamle Købmandsgaard”



1

3 landsbyer: Brændekilde + Holmstrup + Ravnebjerg

3 LANDSBYER
- i Odenses grønne ring
19:00 VELKOMST OG EN LILLE SANG
19:10 PRÆSENTATION AF FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR 3 LANDSBYER 
19:55 KAFFE OG KAGE OG GRUPPEARBEJDE I BORDGRUPPER
20:20 PRÆSENTATION AF GRUPPEARBEJDE V/BORDFORMÆND
20:40 OPSAMLING V/ RÅDGIVER
20:55 FÆLLESSANG OG TAK FOR I AFTEN

13. juni 2019

Knud Aarup Kappel, Arkitekt MAA
samt arbejdsgrupper i Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg

3 Landsbyer i Odenses Grønne Ring
Ravnebjerg, Holmstrup og Brændekilde - 
3 forskellige landsbyer med hvert deres 
potentiale.

I helhedsplanen for de tre byer peges på 
muligheder for synergi og samarbejde mellem 
byerne. Og på hvordan ”et byens hus” kan være 
et uformelt omdrejningspunkt for byerne i det 
daglige, som supplement til forsamlingshusene 
i Brændekilde og Ravnebjerg.

Holmstrup har i dag ikke et forsamlingshus, 
men holder byarrangementer udenfor med 
brug af telte eller i den gamle fabriksbygning 
hos Michaels Murerforretning.

Helhedsplanen peger på Den Gamle 
Købmandsgaard som et vigtigt og særligt sted i 
byen, både historisk, orienteringsmæssigt i fht. 
bymidten og arkitektonisk som bygninger der 
rummer et særligt potentiale.

Helhedsplanen peger også på, at byens 
hus kan være en åben, tilgængelig og 
årstidspræget bygning med forskellige og 
overlappende funktioner - og dermed noget 
andet end områdets forsamlingshuse.

kobling til helhedsplanen

Den Gamle Købmandsgaard er nu 
kommet i spil som et muligt Byens Hus i 
Holmstrup og rummer mulighed for både 
forsamlingshuslignende arrangementer, 
småerhverv, boliger og værksteder, men også 
uformel brug og et sted man ”kommer og går”.  



uddrag for helhedsplan s. 6
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3 landsbyer: Brændekilde + Holmstrup + Ravnebjerg

TRAFIK:
- STORT ønske om fortsat bybusbetjening
- cykelstier, større sikkerhed for bløde trafikanter

REKREATION:
- naturoplevelser, adgang til skov- og engområder 
- faciliteter, mulighed for at opholde sig i naturen  

BYFORSKØNNELSE:
- byinventar, smuk gadebelysning, kunst, flagallé
- beplantning, mere frodighed, træer og blomster

KULTURHISTORIE:
- kulturpersonligheder fra byen og formidling heraf

FÆLLESSKABER:
- Sankt Hans Plads, naturlegeplads

ENERGI:
- solenergi, del af grøn byprofil

PLANLÆGNING:
- bekymring for at industrien kommer for tæt på

TRAFIK:
- øget togdrift og bedre adgang til station
- cykelstier, større sikkerhed for bløde trafikanter
- 2-1 veje, hastighedsdæmpning

REKREATION:
- naturoplevelser, adgang til skov og mose

BYFORSKØNNELSE:
- stationsmiljø, skal være mere attraktivt
- beplantning, en grøn by, frodighed og bihaver

KULTURHISTORIE:
- stationsbyen, en ny by (industrialiseringen), tidl. oplandsby

FÆLLESSKABER:
- grøn købmand, sund levevis og lokale fødevarer
- fælles landsbyprojekter med Brændekilde og Ravnebjerg

ENERGI:
- grøn levevis, alle grønne tiltag skal sættes i spil

PLANLÆGNING:
- bekymring for at industrien kommer for tæt på
- Fyn i bevægelse, infrastrukturstrategi

BYVANDRING, BRÆNDEKILDE BYVANDRING, HOLMSTRUP BYVANDRING, RAVNEBJERG

TRAFIK:
- bybus og togdrift
- cykelstier
- trafinsanering, hastighedsdæmpning

REKREATION:
- naturoplevelser
- faciliteter  

BYFORSKØNNELSE:
- Ravnebjerggyden
- byinventar

KULTURHISTORIE:
- sprøjtehuset, den årlige sprøjtefest
- sportsbanen, byens hemmelighed

FÆLLESSKABER:
- værksted, aktivitetsmuligheder, naturlegeplads
- fælles landsbyarrangementer med Brændekilde og Ravnebjerg
- lokalt børnehaveopland og institution

ENERGI:
(obs på industriområdet)

PLANLÆGNING:
- bekymring for at industrien kommer for tæt på... og ny 
infrastruktur også

Postkort fra byvandringen - rådgivers indtryk samt de temaer 
som byvandringen peger på i forhold til udvikling af landsbyernes 
forskellighed og fælles ønsker fra de tre byvandringer 31. marts 2019 

PROCES MED UDVIKLING AF HELHEDSPLAN MED 
ARBEJDSGRUPPER OG BYERNES INDBYGGERE

Alle 5 temaer er i spil i arbejdet med at udvikle 
”Byens Hus”



historisk baggrund





historisk baggrund



historisk baggrund



historisk baggrund



vinduet ud mod verden - FORHUSET
besigtigelse



en glad hemmelighed under de store træer ovenpå hullet i jorden - LEGESKOVEN
besigtigelse



besigtigelse

PAKHUSET - øverste stokværk, Holmstrups højeste bygning
wow - se lige det tømmerarbejde!



besigtigelse

KOLONIALEN - .... tja, et spændende rum er det jo ikke, men i de rette hænder - håber vi... 



besigtigelsebesigtigelse

GÅRDEN - det dejligste uderum i hele Holmstrup



besigtigelsebesigtigelse

KOLONIALEN - .... det vigtigste hjørne i hele Holmstrup



Gårdbutik - den grønne købmand
- samlet salgssted for lokale 
producenter

Værksteder
- byens fælles ”garage”
- håndværk: træ, metal, tekstil

Atelier
- kunst
- kunsthåndværk
- udstillinger

Beboerhus
- fællesskaber
- de fællesfunktioner byen mangler
- byens dagligstue

ønsker for Byens Hus - programmering

Bolig(er)
- bofællesskab
- korttidslejemål

Erhverv
- minierhverv
- erhvervshotel

Byens Beboerforening
- kontor og møderum

Byliv (i Holmstrup-skala) og uformelle 
mødesteder
- give byens borgere forskellige muligheder for 
fælles aktiviteter og ophold
- skabe attraktive opholdssteder
- skabe et attraktivt ”vindue ud mod verden”



FORPLADSEN

FORHAVEN

BAGHAVEN

LEGESKOVEN

GÅRDEN

ASGER M JENSENS PLADS

Byens Hus og Byrum

FORHUSET

PORTHUSET

PAKHUSET

KOLONIALEN
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PORTHUSET

FORHUSET

LEGESKOVEN

GÅRDEN

FORPLADSEN

BAGHAVEN

cirklen - ”tinge”

landskabstrappe
trædesten

rådhusvin

rådhusvin

paradisæble

paradisæble

paradisæble

slotsgrus

slotsgrus

slotsgrus
løse stole

løse stole

adgang

adgang

adgang

adganglyskunst

lysindtag

FORHAVEN

PAKHUSET

KOLONIALEN

ASGER M JENSENS PLADS

Byens Hus og Byrum



LEGESKOVEN
Leg og opdagelse
At blive ”væk”
Terrænbaner, 
tarzansti
Lokale i bunker?

Samarbejde med 
Kompan?

FORPLADSEN
Et aktivt sted
Byens puls
Uformelt
Spontane møder
Foranderlig
Løse stole under 
smukke træer

Samarbejde med 
Kompan 

BAGHAVEN
Et stille sted
”et by-tinge” - cirklen 
som mødested for 
råd - siddesten, 
stubbe
Plejet / uplejet

Samarbejde med 
landmænd

REMISEPARKEN København 

KGS HAVE København 

JARDIN DES TULLERIES Paris Paradisæble

Cirklen som samlende fordybelsesrum



A M J Plads
Let trafik, parkering
Holmstrup Tuja som 
møbler - evt. flytbare
Fleksibelt areal
Holmstrup lyskunst

Samarbejde 
med Kompan og 
kunstforening

GÅRDEN
Byens hus´ hjerte
Et samlende rum

Foranderligt, 
mødested og 
begivenhedsplads

Kulørte lamper og 
siddemøbler

Mulighed for 
overdækning med 
sejl

De fynske 
teglbelægninger 
- oftest gule, men 
Holmstrup er nok 
rødlig

CORONA – BLACK HOLE SUN: Kollision. THUJA pladsen

INSP Roskilde MALTFABRIKEN Roskilde BANEGAARDEN København

HENCELSKA GÅRDEN - Helsingborg
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Byens Hus og Byrum
PROGRAMSCENARIE 1

FORHUSET
Boliger
2-4 stk
st.etage: 174 kvm
1. sal: 166 kvm
loft: 100 kvm (75)

samlet: 440 kvm

KOLONIALEN
Beboerfællesskab
st.etage: 186 kvm

samlet: 186 kvm

Gårdbutik
Kontor

Boliger PORTHUSET
st. etage: 68 kvm
1. sal: 65 kvm
samlet: 133 kvm

PAKHUSET
st. etage: 77 kvm
1. sal: 143 kvm
2. sal: 143

samlet: 398 kvm

Samlet bygningsareal: 
1.157 kvm

PAKHUSET
st. etage: 
35 kvm

Beboerhus/
Atelier

Værksted

WC/bad
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Byens Hus og Byrum
PROGRAMSCENARIE 2

FORHUSET
Boliger 2-4 stk
erhverv/fælles, st.etage: 174 kvm
wc/bad
bolig 1. sal: 166 kvm
bolig loft: 100 kvm (75 kvm)

samlet: 440 kvm

KOLONIALEN
Beboerfællesskab
st.etage: 186 kvm

samlet: 186 kvm

Gårdbutik
Kontor/Erhverv

Boliger/
Erhverv/
Fælles/
WC/bad

PORTHUSET
st. etage: 68 kvm
1. sal: 65 kvm
samlet: 133 kvm

PAKHUSET
st. etage: 77 kvm
1. sal: 143 kvm
2. sal: 143

samlet: 398 kvm

PAKHUSET
st. etage: 35 kvm

Beboerhus/
Forsamling/
Dagligstue/
Minierhverv

Værksted/
Forsamling

Atelier

Samlet bygningsareal: 
1.157 kvm
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Byens Hus og Byrum
PROGRAMSCENARIE 3

FORHUSET
Boliger 2-4 stk
erhverv/fælles, st.etage: 174 kvm
bolig 1. sal: 166 kvm
bolig loft: 100 kvm (75 kvm)

samlet: 440 kvm

KOLONIALEN
Beboerfællesskab
st.etage: 186 kvm

samlet: 186 kvm

Værksted
Erhverv

Boliger/
Erhverv/
Fælles

PORTHUSET
st. etage: 68 kvm
1. sal: 65 kvm
samlet: 133 kvm

PAKHUSET
st. etage: 77 kvm
1. sal: 143 kvm
2. sal: 143

samlet: 398 kvm

PAKHUSET
st. etage: 35 kvm

Gårdbutik/
Dagligstue/
Minierhverv/
WC/bad

Værksted/
Forsamling

Atelier

Samlet bygningsareal: 
1.157 kvm



Byens Hus og Byrum
Renoveringsstrategi

Den store vision
- i små bidder.

Vil vil selv!
 - det synes andre også 
er inspirerende

L: totalrenovering
M: Mellemrenovering
S: Overfladerenovering

PORTHUSET

Boliger/
Erhverv

Gårdbutik/
Dagligstue/
Minierhverv/

Værksted/
Forsamling

Atelier

L

M/S

M/S

S

Samlet bygningsareal: 
1.157 kvm



Byens Hus og Byrum

Holmstrupvej

Forhuset

Porthuset

Pakhuset

Baghaven

Gården



Pakhuset, opstalt
Porthuset, snit

Port

materialelager/
depot

trappeadgang 
m lift

atelier

værksteder

udstilling

fællesrum
eventspace

PORTHUSET
kontor
Beboerforeningskontor

gårdbutik
lokale producenter
beboerhylder
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Pakhuset, st.etage
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Pakhuset, st.etage

værksteder

tripplehøjt

repos / rundgang

værksted

porte

forsatsruder

forsatsruder

trappemøbel m lift



Pakhuset, perspektiv

trippelhøjt

trappemøbel

dobbelthøjt

værkstedsplads

værkstedsplads

Værkstedsrum - åbne for 
besøgende
fleksible pladser

evt. enkelte permanente 
maskiner i stueetage

herudover et performativt 
rum
med mulighed for optræ-
dender, musik, installati-
ons- og lys/lys kunst, men 
også gallerifunktion

minimal renovering - et 
”koldt hus”
forsatsruder

opvarmning?



Pakhuset, opstalt

baghaven - et stille sted til fordybel-
se og samtale

landskabstrappe
ved legeskoven



Pakhuset, snit
Porthuset, opstalt
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Porthuset, st.etage

depoter

brændeovn

Gårdbutik - evt. i hele 
bygningens stueetage, 
alternativt med 
depotrum

indgang fra AMJ Plads 
og gårdrum

Pendlercafé med 
morgenpose og 
aftenpose
Kaffe/the/saft

Honning og lokale 
råvarer 
Borgerhylder / vejboder

herudover et 
performativt rum
med mulighed for 
optrædender, musik, 
installations- og lys/
lys kunst, men også 
gallerifunktion

mellemrenovering - 
varmepumpe
forsatsruder og 
glaspartier bag opslåede 
porte



Porthuset, 1.sal

minierhverv
møderum

kontor
Holmstrup Beboerforening

brændeovn
forsatsruder

forsatsruder
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Kolonialen st.etage
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Kolonialen st.etage

byens printer

fælleskøkken

thékøkken

nyt vinduesparti

kontor/
minierhverv

adgang læse/lytte niche læse/lytte niche

lydbogsbibliotek

fællesarrangement 
20-60 mennesker

flyverpladser

flyverpladser
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Forhuset, st.etage



NN

Forhuset, st.etage



Gården



Gården

fællesarrangement 
20-100 mennesker

gårdbutik

erhverv

fælles, boliger

fælles, beboerfunktioner

fælles, værksteder

port til haven

forpladsen



Referencer

STORMS PAKHUS - Odense



MALTFABRIKKEN  - Ebeltoft BYENS HUS - Roskilde

Referencer

LETHAL - Jægersborg CINEROLEUM - London 



BANEGAARDEN - København

HOLMBLADSGADE KVARTERSHUS - København

STUDIELANDSBYEN - Viby Aarhus

MOGENS DAHL KONCERTHUS - København



KONCERT I PAKHUSET - Et engelsk projekt



BORGERMØDE I PAKHUSET - Et engelsk projekt



Organisering:
Byens Hus gruppen - foreningsdannelse eller del af Holmstrup Beboerforening
Bestyrelse - formål

Finansiering strategi:
Andele/Anparter
Realdanias Underværker
Lejeindtægt boliger, minierhverv, kontorpladser, værkstedspladser
Forsamlingsrummene, institutioner lejer til arrangementer
En lokal mæcen eller sponsor(er)

Samarbejdspartnere: 
Odense Bymuseum (Holmstrups historie) byens historie som del af udstilling/stedets funktion
Jernbanemuseet. Stationsbyen / Industrialisering
Odense Kommune: penge til drift/lokaler - kvartershuse i lokalmiljøer 

Kompan: lege-fitness projekt

Lokale producenter

Folkene bag Storms Pakhus eller lign.

Byens Hus og Byrum
Finansieringsstrategi og drift



Borgermøde Holmstrup 9/9 på Michaels Fabrik

19.00 velkommen og præsentation af idé (Poul/Zofuz/Michael)
19.05 præsentation af skitser (KAAK Knud Aarup Kappel)
19.35 finansiering og drift (Michael)

kort pause og bordgrupper

20.05 programmeringsworkshop (hvem, hvad, hvor, hvorfor)
Hvordan ser I jer selv i relation til ”Den Gamle Købmandsgaard” 
og kvordan vil du/I kunne bruge den på årsbasis og dagsbasis?

20.30 bordrunde præsentation
20.50 opsamling
21.00 tak for i aften


