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Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på
hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

 
Vi har mottatt og vurdert justert fasadetegning og detaljtegninger, og mener at dette er en løsning som det kan jobbes videre
med, men at det basert på tilbakemeldingene nedenfor må gjøres justeringer, og da særlig i detaljene.
 

Bordene foran de store glassflatene mener vi bør monteres med smalsiden ut slik det er vist på vedlagt foto med
referanseprosjektet til Hermann Kaufmann. Dette vil gi mer lys og luft inn i publikumslokalet, samtidig som dette også
vil gi en med dempet fasade mot tunet, da den ikke vil få for stor variasjon i overflate og opplevelse av denne.
For å gi fasaden et mer ensartet og underordnet uttrykk bør bordene ha lik bredde og dybde. Bordene kan gjerne
skråstilles noe, og på en slik måte som gjør at lysinnslippet i publikumsarealet både bidrar til gode rom innendørs og
utendørs.
Vi vil sterkt oppfordre til at det gjøres en undersøkelse av lysinnslipp før en bestemmer endelig løsning.
Det kan etableres to til tre felt med noe større glassflater, med utgangspunkt i den plasseringen til vinduene i fasaden
til den opprinnelige stallen.  Dette ønsker vi å diskutere nærmere med dere; om hvorvidt det skal være samme
lysåpning, eller om det skal åpnes opp i hele glassflatens høyde.
Lengden på mellombygningen mener vi bør begrenses til det nødvendigste. Vi foreslår en lengde på ca. 60 cm. For å
slippe inn nok lys oppfordrer vi til at panel foran glassflatene sløyfes på mellombygningen. Det kan i tillegg benyttes
kunstig belysning inne i mellombygningen slik vi snakket om på befaringen.
Vi ber om at det utarbeides detaljtegninger som viser tydelig hvordan glass og tak er planlagt innfestet i laftetømmeret
både på den eksisterende bygningen og på tilbygget og at vi får disse oversendt.

 
Vi ber om at tegningene justeres i henhold til våre foreslåtte endringer. Vi ønsker også mer informasjon om hvilken glasstype
som er tenkt brukt til prosjektet.
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