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Kære 4-Kløver-Klyngen
Mange tak for invitationen til at byde på dette spændende og værdiskabende projekt Vi mødes i det Grønne.
Bornholm er en dejlig ø og det er fantastisk at se hvordan I, engagerede
frivillige ildsjæle, har viljen og styrken til at sætte fokus på jeres sted - Klemensker, Nyker, Rø og Aarsballe - midt på øen. Det er jo ingen hemmelighed for nogen (Bornholmere) at de gamle stationsbyer og småbyer
midt på øen, alt for tit bliver overset i forhold til kystområderne på Bornholm.
Men med jeres ambitioner og fokus, vores erfaring med arkitektur, oplevelsesdesign og kreative tiltag - og forhåbenligt nogle fondsmidler – ser
vi et stort potentiale for at lave om på dette sammen med jer.
Som gammel Klemensker pige og partner af MATTERS arkitekter, glæder
jeg mig rigtigt meget over de fremtidige muligheder for at være med til
at sætte 4-Kløver-Klyngen på landkortet, og over at der er så stor fokus
og vilje til at dyrke sammenholdet i nærmiljøet. Det er helt bestemt den
rigtige vej at gå og jeg ved hvor mange lokale der vil få glæde et projekt som dette.
Derudover ligger der et kæmpe potentiale i at synliggøre kvaliteterne
og mulighederne i området for resten af øen og for turisterne, så de får
øjnene op for stedet og får lyst til at komme på besøg og benytte sig af
hvad Klyngen kan tilbyde.
DRIVKRAFT
For os, MATTERS arkitekter, er det altid jer som bruger, identiteten, sanseligheden, oplevelsen og bæredygtigheden der er omdrejningspunkt for
vores projekter. Uanset skala og type har alle projekter i vores optik et
unikt potentiale.
Vores drivkraft er nysgerrighed og en inderlig trang til at udforske og udfordre specifikke steder og dermed den verden vi lever i. Vi lægger stor
vægt på dialog, samarbejde og en åben idéudvikling med tid til fordybelse og plads til begejstring. Vi bestræber os på at skabe optimale
fysiske rammer for menneskelig udfoldelse og vi arbejder på at fremme
den sociale kontekst og skabe mødesteder og rum, der gør det muligt
at opretholde og indbyde til det sociale fællesskab. Vi tror på at udfordre brugernes nysgerrighed til både at opleve og være medspillere i de
fysiske og sociale rammer.
Måden hvorpå vi arbejder er ved research, indsamling af viden, analyse, besøg på stedet mixet med intuitive fornemmelser/streg og rigtig
mange års erfaring med at aflæse landskaber og kontekster. Vi arbejder
altid stedsspecifikt og forankrer arkitekturen i landskabet og landskabet
i arkitekturen.
TILGANG & PROCES
Det er vigtigt for os at pointerer at vi prioriterer et inspirerende samarbejde med jer i en ligeværdig proces. Det er vigtigt for os at projektet bliver
forankret i jeres ønsker, viden og drømme for jeres lokalsamfund.
Projektet skal have fokus på 4-Kløver-Klyngens specifikke egenskaber,
som vil bringe kvalitet i det arkitektoniske projekt og dermed “åbne øjnene” for de besøgende. Vores mål er at understøtte Klyngens potentialer, i byerne såvel som i landskabet, igennem integrerede arkitektoniske
greb og forløb, der imødekommer de besøgende og giver dem et styrket og en helstøbt oplevelse af området.

Vores speciale ligger i at finde netop disse kvaliteter som vi ved stedet
rummer og respondere til disse med en strategi og en smuk arkitektur af
høj kvalitet. En strategi der kan hjælpe den besøgende i at navigere; finde de bedste historier i byerne og landskabet og skabe den ultimative,
tætte oplevelse af dette spændende, attraktive og naturlige miljø.
Vi vil arbejde bevidst med helheds-tanker der kobler natur, bevægelse,
sundhed og grønne områder som ramme for ny kultur, udvikling og fælleskaber. Vi vil skabe et bæredygtigt samspil mellem naturen og menneskets fortløbende okkupering og brug. Vi vil fokusere på landskabet og
stedet som arkitektonisk inspirationskilde samt give projektet kunstnerisk
kant. MATTERS ambition er at bidrage med værdiskabende, inkluderende, meningsfuld og smuk arkitektur.
ERFARING / REFERENCER
Vi har arbejdet med flere projekter, som har tilført lokalsamfund værdifulde synergier og omdannet de steder, hvori de er placeret, således at
der blev opdaget kulturelle, bæredygtige og inspirerende muligheder
for brugerne. Vi har indenfor de sidste par år arbejdet med visioner for
blandt andet Fælleshuse, Sognehuse, Skoler og Vinterbadehuse. Alle
projekter der er optaget af at forstå et steds potentialer og udvikle disse
så sammenholdet i nærmiljøet styrkes.
MATTERS har vundet anerkendelse i form af akitekturpriser, både nationalt og internationalt, og har senest vundet en 3. plads i konkurrencen
om et stort nyt boligområde i Skæring Bæk ved Aarhus. Trods projektets
store skala var fokus at skabe bånd og balance mellem menneske og
natur, og i projektet blev der især lagt vægt på hvordan landskabet møder bygningen, samt at skabe en arkitektur der opfordrer til fællesskaber
på tværs af generationer.
Lokalt har vi udviklet en vision for Tejn Havn, været med i konkurrencen
om øens havne m. fokus på Allinge Havn, skabt et Folkemøbel til Folkemødet – et møbel der opfordrer til samtale og nærvær og der p.t.
venter på finansering. Derudover har vi for nylig udviklet skitseprojektet
for Klemensker Fælleshus. Derudover har vi et par gange opsøgt Klemensker Mejeri fordi vi har idéer til hvordan koncept og vision for ombygningen af Køkkengården kunne udfoldes, så det får værdi i lokalsamfundet. Mit årelange bånd til og færden på øen har givet os inspiration
til en række arkitektoniske installationer i den bornholmske natur, som vi
higer efter at føre ud i livet. Alt dette selvfølgelig fordi Bornholm betyder
noget helt specielt for mig, og dermed også for MATTERS.
Vi håber at vi i ovenstående har givet jer et fyldestgørende indblik i hvem
vi er og hvordan vi opererer. Og vi håber meget at vi kan være med til at
udvikle jeres ambitiøse og fantastiske projekt, der både skaber sin egen
platform for indbyggerne, en oplevelse af stedets historie, landskab, fællesskaber og fremtid for de besøgende, og i det hele taget sætter fokus
på 4-Kløver-Klyngens iboende og måske uopdagede kvaliteter.
På vegne af MATTERS,

Marie-Louise Holst, Architect Maa, Founding Partner
Lecturer Architecture and Design DIS, Copenhagen
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Ovenfor // Folkemøblet
Udviklet til og for Folkemødet. Et møbel der udover at
være bænk, kan opfordre
til samtale, fællesskaber,
små events og samlinger.

Til højre//Next Stop Home
Et idéoplæg til landets
kommunerder handler om
hvordan man kan skabe
midlertidige boliger, samtidig med at give noget
til det lokalområde det
placeres i_MATTERS 2017

Norsk Skovfinsk Museum. Åben international
konkurrence, MATTERS 2019

PR OCE S O P L Æ G / /

PROCESSEN

Overordnet foreslår vi at processen består af fem faser og tre workshops. Workshops dækker over de gange,
hvor vi fysisk skal mødes med jer. Vi forbereder materiale og dagsorden, så vi kan få inputs, ønsker og visioner for
projektet. Sammen med vores research, analyse og skitsering vil de danne grundlag for skitseforslaget.
FASE 1 PLANLÆGNING
FASE 2 KORTLÆGNING OG BRUGERWORKSHOP + WORKSHOP 1: VIDENSINDSAMLING
FASE 3 ANALYSE OG DE FØRSTE SKITSER + WORKSHOP 2: DESIGN OG DIALOG
		

Det er muligt at indarbejde en Fase 3A, hvis dette bliver nødvendigt.

FASE 4 DESIGN OG SKITSE + WORKSHOP 3: PRÆSENTATION
FASE 5 UDARBEJDELSE AF SKITSEFORSLAG
STYREGRUPPEN skal varetage brugernes synspunkter og visioner og videregive dem til os. Styregruppen skal deltage i de tre workshops og vil være vores primære kontakt under hele processen.
BRUGERGRUPPEN Vi ser meget gerne at der oprettes en brugergruppe som skal deltage i workshop 1. Brugergruppen består af en gruppe af borgere fra de 4 forskellige byer i klyngen som inddrages for få så meget
information om området som muligt. Det er styregruppens vurdering om det er nødvendigt at oprette denne
gruppe.

FEB-MARTTS 2020

FASE 1 - PLANLÆGNING
I fase 1 skal vi detailplanlægge den videre process der indeholder kortlægning af udleveret data, brugerinddragelse v. workshops og analysearbejdet. Vi skal ende ud med en indledende, solid forståelse
for projektet og området – ønsker og kvaliteter.
Her vil MATTERS udarbejde et mere præcist oplæg forud for workshop 1 af de aktiviteter der skal
foregå og et udkast til en detailtidsplan. Fasen går ud på at vi researcher området og forbereder materiale til den første workshop.
Denne del varetager MATTERS og skal ses som forberedende til FASE 2. Til denne del skal vi yderlige
koordinere datoer m.m. med jer, samt inkorporere evt. ønsker I skulle have til den videre proces.

FASE 2 - KORTLÆGNING & BRUGERWORKSHOPS

MARTS 2020

Fokus for fase 2 er at samarbejde med jer: at forstå jer som brugere. I er eksperterne i jeres klynge,
jeres byer og natur. I denne fase skal essensen af projektet bringes frem i lyset. Vi foreslår at vi kommer
til Bornholm til en workshop der involverer styre- og brugergruppen. På denne workshop vil vi rigtigt
gerne have jer på banen og få så meget information ud af jer som muligt.
WORKSHOP 1: VIDENSINDSAMLING
På workshoppen vil vi udlede så meget information om jer, brugerne, samt lokalområdet, byområder
såsom naturen, det dyrkede landskab og historierne omkring dette. Vi vil forstå hvilke eksisterende
tiltag der fungerer, vi vil høre jeres visioner for fremtiden, vi vil forstå hvad der er godt ved at bo i
Klyngen og hvordan eksisterende områder kan forbedres, så de kan skabe grobund for et potentielt
styrket samvær og uformelle møder.
I forbindelse med denne workshop, mener vi at det er vigtigt at have repræsentanter, der favner alle
de 4 involverede byer, Klemensker, Nyker, Rø og Aarsballe. Det er vigtigt for os at forstå hvilke emner
der har stor værdi for beboerne og hvilke der kan styrke forbindelserne mellem byerne. Derudover er
det vigtigt at forstå hvilke emner der skal bibeholdes som identitetsskabende for den enkelte by. Vi tror
på, at for at få et vellykket klyngearbejde og udarbejde en fælles identitet er det vigtigt at forstå de
enkelte byer og hvad der giver dem deres stedbundne kvaliteter. Dette for at forstå styrken i klyngen
som en helhed. Vi anser klyngen som en slags familie, der består af forskellige individer, der alle kan
bidrage med noget forskelligt, og som sammen gør klyngen stærk.
DAG 1 / WORKSHOP (evt. aftenarrangement)
For at opnå størst muligt overblik og helhedsforståelse vil vi på en meget præcis måde kortlægge de
fysiske eksisterende funktioner, samt eksisterende sammenhænge (ruter og stier) i klyngen. Vi skal desuden have bud på mulige nye mødesteder, konkrete identitetskabende emner kortlagt. Her handler
det altså om, med hjælp fra styre- og brugergruppen, at kortlægge mulige mødesteder og udvælge
7-10 af disse til videre analyse og bearbejdning.
DAG 2 / TURE UD I DET GRØNNE
Dagen bruges til at MATTERS* sammen med jer tager ud for at se de udvalgte mulige mødesteder,
lytter til jeres visioner for de enkelte steder, hører historierne bag, forstår værdierne, ser og oplever de
skjulte og måske hemmelige steder, som bidrager til atmosfæren og oplevelsen af området.
Med ovenstående informationer er vi godt rustet til at kunne tage hjem og analysere mulighederne i
området.
*Vi vil gerne tage hele kontoret med (5 personer) for at få så meget samtale og information ud af workshoppen
og turene med jer.

MARTS-APRIL 2020

FASE 3 - ANALYSE & FØRSTE SKITSER
I fase 3 analyserer og opsamler vi materialet fra fase 2. I forlængelse heraf ser vi på mulighederne for
hvilke steder, der har størst potentiale for at blive udviklet yderlige og blive til et egentligt mødested.
Dette set i lyset af jeres ønsker, visioner og fortællinger, turene i det grønne samt den fysiske realitet og
muligheder indenfor projektets økonomiske ramme. Derudover skal projekterne ses i en større helhed,
hvor vi kommer med bud på hvordan Klyngen samlet får værdi af mulige design-nedslag.
WORKSHOP 2: DESIGN OG DIALOG
Analysen, opsamlingen og vores første tanker og skitser præsenteres herefter på en workshop med
styregruppen. Her opfordrer vi til at de første udkast af skitser drøftes og vurderes op mod jeres visioner
for projektet. På dette møde er det vigtigt at vi sammen med jer får stillet skarpt på hvilke funktioner
der kunne være interessante og relevante at implementere i projektet. Desuden skal vi i fællesskab
udvælge de endelige mødesteder, hvor det giver bedst mening at implementere i projektet.
Workshoppen består altså af:
- Præsentation af første tanker og skitser
- Oplæg på mulige aktiviteter
- Arbejdsmøde med styregruppen

MAJ-JUNI 2020

FASE 4 - DESIGN & SKITSE
I fase 4 tager MATTERS hjem med de endeligt udvalgte steder samt en grundig drøftelse af mulige tiltag,
og begynder herefter den egentlige skitseringsproces. I designprocessen bruger vi alle de inputs vi har
fået fra de forrige møder og workshops, og med øje for helhedsplan og økonomi* udvikler vi et sæt af
arkitektoniske projekter, der tager fat i identiteten af de involverede byer og det smukke landskab, og
skaber sammenhæng og oplevelse for beboere og besøgende. Vi omdanner tanker og analyser til
konkrete og bygbare projekter.
Arbejdet udføres blandt andet i håndskitser, i små fysiske modeller, i 3D-modellering på computeren og
i digitale tegninger. Konkret udmunder dette i et design med fem (eller flere) mødesteder som, baseret
på visionen for projektet, kan udformes og blive en realitet. Når arbejdet er udført står vi med et fuldendt
billede af hvordan projektet Vi Mødes i det grønne kan udformes og blive til en realitet. Arbejdet leder
op til en sidste workshop med styregruppen.
WORKSHOP 3: PRÆSENTATION
På denne workshop vil vi præsentere skitseprojektet for styregruppen - både særskildte designs samt
helhedsplanen for Klyngen. Skitseforslaget bliver præsenteret i et oplæg med tegninger, skitser og diagrammer, som giver jer et forståeligt billede af projektet. Her får styregruppen mulighed for at kommentere og komme med feedback/ønsker til ændringer en sidste gang før materialet færdiggøres som
endeligt skitseforslag.
*De mulige tiltage vurderes ud fra et økonomisk overslag.

FASE 5 - UDFØRSEL AF ENDELIGT SKITSEFORSLAG

JULI-AUG 2020

I fase 5 reviderer vi projektet iht. feedback og ønsker fra workshop 3 med styregruppen. På baggrund
heraf udfører MATTERS et skitseforslag af høj arkitektonisk kvalitet som kan bruges til fondsansøgningen.
Konkret udmunder skitseforslaget i en A3 mappe med tegninger i skala 1:200, tekst, koncept og diagrammer, så der skabes en let forståelig og inspirerende indgang til projektet. Skitseforslaget deles
med jer digitalt.
Skitseforslaget vil klart visualisere de forskellige foreslåede mødesteder og aktiviteter. Det kommer
til at indeholde en overordnet indførelse i Klyngen som helhed, stedets karakter og værdier, samt
hvorfor netop de valgte nedslag kan skabe værdi for et samfund som 4-Kløver-Klyngen og generere
et imødekommende miljø for besøgende på øen. Derudover selvfølgelig indeholde de øvrige oplysninger der skal ligge til grund for ansøgningen til fondene.
Skitseforslaget fremsendes til styregruppen senest d. 21 August 2020.

Prince Alfred Park Pool af Sydney er en offentlig pool og rekreationel park i centrum
af Sydney, Australien og har høstet utallige
arkitekturpriser, både indenfor bygning og
landskab. Marie-Louise Holst har været sagsarkitekt på projektet og styret projektet fra
skitseforslag til færdig projektering for NMA.
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// Fælleshus - Ideoplæg udviklet til og for
Freja Ejendomme. En omdannelse af en
hangar til fælleshus på Flyvestationen Værløse. Et fælleshus der skaber rammen om
sunde, aktive aktiviteter og fællesskaber på
tværs af generationer.

R E F ER E N C E P R O J E KT E R //

M A T T ER S A R K I T EK T ER

HEERUP SKOLEN
TRANSFORMATION OG TILBYGNING
Skolen i Ryparken er en specialskole for elever med psykisk og
fysisk funktionsnedsættelse. Skolen flyttes til Frederiksgårds Skole, en
eksisterende folkeskole, udformet som en klassisk skole med lange
gange, forskellige niveauer og ligeligt fordelte klasseværelser, der
ikke er særligt velegnet til de børn og unge, der nu skal flytte ind.
Frederiksgårds skole blev vundet ved prækvalifikation hos ByK.
Projektet er et samarbejde med CASA arkitekter og URBANlab
landskabserkitekter.
Hovedgrebet i det den nye skole består i at ‘vende vrangen ud’
på den klassiske bygningsmasse og eliminere de mørke og lange
gangforløb, og i stedet lægge bevægelseszonen ud mellem de
eksisterende bygninger, der indbyder til leg, læring og ophold. Det
nye forløb omkrandser en nyanlagt smuk gårdhave og skaber en
effektiv bevægelseszone - en flydende flexzone.
Flexzonerne er rummeligt fleksible, med elementer, der definerer
zoner og giver identitet, og dermed en rummelig genkendelighed
for eleverne. Det nye bygningsvolumen danner udover det centrale
gårdrum små intime gårdhaver mod basislokalerne, der benyttes
som pauserum eller en aktiv del af læringsmiljøet.
Fokus har været at skabe de bedst mulige forhold for børnene, både
i forhold til rumligheder, der skaber mulighed for bedre læring, men
også i forhold til at skabe intime rum, der forholder sig til børnenes
skala i størrelse. Derudover at benytte farver og materialer (træ) der
skaber en varm, venlig og inspirerende energi.
KLIENT
BELIGGENHED
TYPE
STØRRELSE
ÅR
ROLLE
STATUS

ByK / Københavns Kommune
Frederiksgårds Allé, 2720 Vanløse
Skole / specialskole
4200m2
2016
Arkitekt
Færdiggjort 2019

M A T T ER S A R K I T EK T ER

SKÆRING SKOVHUS
PRISVINDENDE KONKURRENCEPROJEKT

Græsarmering

Med naturen som ramme og med inspiration fra filosofien om
skovbadning er forslagets vision at skabe et byggeri, hvor man ikke kan
undgå at være til stede i skoven på en nærværende og sansende måde.
Samtidig skabes rammerne for et liv mellem husene, som opfordrer til
fællesskaber og synergi på tværs af boformer og generationer.

x. 7.25

x. 7.25

Græsarmering

Skovparkering

x. 7.25

Fælles urter
Værkstedshave

x. 7.00

Skovhave

Skovhave

x. 7.25

x. 7.25
Bevaringsværdigt
piletræ

Skovhave
x. 7.00

Fyrreskov

Køkkenhave

Bevaringsværdige
fyrretræer
x. 7.00

Lindeskov

Græsarmering

Køkkenhave

Børnehave/ aktivitetshave
x. 7.25

Ét stort bygningsvolumen placeres på grundens nordlige del, og i dette
klare greb afskærmes mod det store volumen (planteskolen) mod nord
og Grenåvej mod Øst. Samtidig frigøres landskabet mod syd og trækkes
helt op til bygningens facader - tilplantes med skov og tilfører området
en herlighedsværdi med attraktive rekreative muligheder, som bidrager
til til det store fællesskab.

Græsarmering

Bevaringsværdigt træ

Køkkenhave

x. 7.00

Soltrappe

Ahornskov
Skovhave

Skovhave
x. 7.00
Skovsti

Himalaya birkeskov

Egeskov

x. 6.75

x. 7.00

Skovsti

Skovhave
Skovsti

Vådlandskab

Lysningen

Vandplatform

x 7.25
x. 6.40

x. 6.50

Afvanding

Rødelskov

Lydvold

Skovpladsen
x. 6.00

Skovsti

Bål

x. 7.00

Skovhuset er et projekt med hovedfokus på at skabe fleksible og
bæredygtige rammer for det gode liv i den gode bolig med stærke
fællesskaber og direkte adgang til naturen. Det er udviklet som et
sted, hvor man får lyst til og har mulighed for at blive boende resten
af sine dage. Ambitionen er at skabe en landskabsbebyggelse som
danner ramme for bæredygtige, inspirerende og attraktive boformer,
fællesskaber og udfoldelsesmuligheder i både de helt bolignære
områder og i det omgivende landskab.

Eksisterende
beplantning

Pileskov

Eksisterende
beplantning
x. 6.00

Skæring Bæk

Æbleskov

x5.50

x. 6.00

Forslaget hædres for forslagets fortælling om natursyn, fællesskaber
og poetiske rumdannelser, samt af forslagets læsning af grundens
muligheder og præmisser.
KLIENT
BELIGGENHED
TYPE
STØRRELSE
ÅR
ROLLE
STATUS

AAB Aarhus
Skæring Bæk
Boligprojekt
9850m2
2019
Arkitekt
Tredje plads i åben konkurrence
Familieboliger
Børnehus
Fællesstue
Senior
bofællesskab

Fælleskøkken + workshop
Biograf og undervisning
Fællesstue
Kollektiv
Singler + par

M A T T ER S A R K I T EK T ER

VINTERBADEHUS
BRØNDBY HAVN

S/I Brøndby Havn

Vinterbadlauget Bifrost får nu et længe ønske vinterbadehus med
fællesrum og sauna ved indsejlingen til Brøndby Havn.
Konceptet for udviklingen af det nye Vinterbadehus med klubfaciliteter,
er baseret på brugerindragelse, program og analysen af den
eksisterende kontekst.
De eksisterende bygninger og skure på havnen er ikoniske og
genkendelige i forhold til farvevalg, materialitet og form. Derudover
har området på pynten ud mod indsejlingen sin helt egen specielle
autentiske atmosfære og er en sund blanding af arbejdet omkring
bådene og det afslappende rekreative liv på bådene.
Byggegrunden ligger helt ude på pynten ved indsejlingen til havnen
og første skridt i designprocessen har været at registrere denne helt
fantastiske beliggenhed og forstå kvaliteterne ved denne. Dernæst
at analysere den gængse måde skur-bygningerne på havnen er
opbygget i udtryk og med udgangspunkt i dette skabe en bygning der
har en vis genkendelighed og tilhørsforhold til stedet, men samtidigt
også får sin egen identitet.
Bygningens form er tilpasset byggefeltets form og begrænsninger og
er placeret så udsigten optimeres og opholdsarealerne både ude og
inde udnyttes på bedst mulig vis. Bygningsvolumerne skubbes derfor
sammen og danner et volumen, der bliver helt sit eget i udtryk, men som
samtidig har helt klare træk fra de eksisterende bygninger på stedet.
KLIENT
BELIGGENHED
TYPE
STØRRELSE
ÅR
ROLLE
BUDGET
STATUS

Brøndby Kommune
Brøndby Havn
Nybyggeri
110m2
2019-2020
Arkitektrådgivning
5 mio. dkk
Under udførelse
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