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sans for trivsel

C & W arkitekter a/s er etableret i 1974 og indehaves af
arkitekterne Per Weber, Anders Hulgaard, Mogens Milling
og Michael Petersen. Firmaet beskæftiger cirka 30 medarbejdere.

markante bygninger, hvor såvel kunsten som arkitekturen
gives en ekstra dimension. Gennem årene har tegnestuen
modtaget en række priser for såvel nybygninger som for
byfornyelse og restaurering

Igennem en bred vifte af opgaver har firmaet sat sit
arkitektoniske aftryk i hele landet med Svendborg og
Fyn som det naturlig udgangspunkt.

Grundtanken er, at ethvert element i en opgave skal bearbejdes ud fra en helhedsopfattelse, så der på én gang
fokuseres på projektets tidløse kvaliteter, respekt for bestående rammer og omgivelser, og samtidig tages afsæt i
tidens udvikling med helt konkrete krav til form og funktion.

Mange forskelligartede opgaver gennem årene har givet
tegnestuens stab af dygtige og kreative medarbejdere en
bred erfaring, som dagligt udnyttes optimalt i vores kreative miljø.
Vi er i dag kendt som en meget bredt funderet allround
tegnestue med både private og offentlige kunder. Firmaet
arbejder ofte med succes sammen med anerkendte kunstnere, hvorved der på denne måde skabes spændende og

Tegnestuen er med fremme i den teknologiske udvikling
og benytter de seneste elektroniske hjælpemidler og programmer.
Dagligdagen på tegnestuen er præget af entusiasme og
energi, og både interne og eksterne relationer bygger på
åbenhed, tillid og effektiv kommunikation.
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Kulturens huse har mange ansigter.
Teatret er klassisk, det er stor dramatik. Det
er både illusion og bevidsthed. Et symbol på
tidens kulturmanifestation og samtidig gives
der plads for det eksperimenterende og nyskabende.
Det kulturelle mødested som kulturhuset er
- nutidens forsamlingshus med mulighed for
bibliotek, cafe, biograf, udstilling – ja kun
fantasien sætter grænser.
Her er det arbejdet med rummet, dets funktion og karakter, der er det basale - både det
ydre og det indre rum.
Det er bearbejdningen af det klassiske rum,
samspillet mellem nyt og gammelt, muligheden for at skabe atmosfære, forventning
om oplevelser og bevarelse af illusion, samtidig med at bygningerne har et humant ansigt, udstråler tillid og giver den besøgende
tryghed og oplevelse.

LOHALS HAVN	

RINGE BIBLIOTEK	

svendborg teater

emne

idræt og wellness

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Fysisk udfoldelse, at kæmpe mod sig selv, at være en del af et team og sammen skabe
resultater, mærke fællesskabet og glæden ved at se andre vinde og vinde over sig selv,
eller blot opleve at man har både krop og sjæl.
I sportens rum er funktionskravene meget varierede og dermed rummenes udformning. Rum skal stimulere til aktivitet og give rumoplevelse for de aktive, både i form,
lys og materiale. Samtidig skal det sociale liv underbygges i arbejdet hen imod det hele
menneske.
Wellness – tid til velvære og fordybelse.
I en stadig mere kompleks hverdag søger vi den indre ro gennem velvære, hvor
omgivelserne afspejler ro og afklaring.

svendborg svømme - badeland
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h vo r da n f o r e g å r
rådgivningsprocessen

På de første møder fødes dialogen mellem bygherre og arkitekt, som fører til
skabelsen af de nye rammer, der dækker bygherrens behov.
Bygherren vejledes og rådgives gennem byggeriets mange faser fra den tidlige
skitsering, over den mere detaljerede projektering til udførelsen.
Rådgivningen tager udgangspunkt i den fysiske udformning af byggeriet, hvor også
faktorer som økonomi- og tidsstyring er væsentlige elementer i de store beslutninger der kræves af bygherren gennem forløbet.
Rådgivningen suppleres med nødvendige eksterne eksperter, ingeniører, landinspektører og andre af byggeriets teknikere, som ofte tilknyttes kunstnere vedrørende
farvesætning, kunstudsmykning mv.

6

Projektudvikling

–

k r e at i v v æ r d i f o r ø g e l s e

Gennem kreativ bearbejdning skabes
værdiforøgelse ikke kun for bygherren,
men også for nærområdet og samfundet.
Det kan være en jomfruelig jord eller en
eksisterende utidssvarende bebyggelse.
Med kreative øjne vurderes og undersøges
muligheder via en positiv dialog med bygherre, naboer og myndigheder.
Processen ender ofte i nye anvendelsesmuligheder og udformning af nye lokalplaner i samarbejde med kommunen.

emne

boliger

granvænget

Tryghed, tillid, personligt præg, rare indemiljøer, nære udemiljøer, rammen for
familiens liv. At skabe borammer for mennesker er en vigtig og følsom opgave.
Bearbejdningen ligger både i selve boligen, der i udformningen skal stimulere det
sociale liv i familien med hensyn til form, lys, farver og materialer. Men den ligger
også i kontakten med omgivelserne udenfor, små terrasser vendt mod solen, nære
opholdsarealer, der indbyder til fællesskab, aktivitet, leg og udfoldelse.

granvænget
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BAKKEKILDEGÅRD
TAGDÆKNING A/S

RING 62 21 22 49

BYFORNYELSESSELSKABET ODENSE
••••••••••••••

Konsulentbistand • Rådgivning • Planlægning • Analyser • Gennemførelse
for
Kommuner • Udlejere • Almene Boligorganisationer
••••••••••••••

Overgade 28B · 5000 Odense C · Telefon 66 14 66 75 · Telefax 65 91 90 75
E-mail: jw@byfo-odense.dk · www.byfo-odense.dk
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RÅDGIVNING
PROJEKTERING
INSTALLATION-SERVICE

• Alt i el- og
industriinstallationer
• EDB Installationer
• Lyslederinstallationer
• Telefonanlæg
• Tyveri - og
alarmanlæg
• PLC/PC styresystemer
• Porttelefonanlæg

Fåborgvej 66 • 5700 Svendborg
Tlf. 6221 0445 • Fax 6221 9782

REN SILIKATMALING

Veludført tømrerarbejde
til aftalt pris og tid
Ring og aftal tid på tlf.

65 33 14 29

KEIM SCANDINAVIA A/S
TELEFON 46 56 46 44 . www.keim.dk

emne

e n fa m i l i e h u s e

vindelyørevej

Mit hjem er mit slot - er et velkendt udtryk.
Hjemmet afspejler ens personlighed, her
lægger man sin sjæl, her slapper man af
og omgiver sig med mennesker og ting,
man holder af. Her inviterer man familie
og venner, og her leves familielivet.
At skabe den optimale boramme for den
enkelte familie kræver således en høj grad
af indlevelse, hvilke stemninger afspejler
den enkelte. Det kræver megen dialog og
skaber altid spændende og individuelle
resultater.

TØRVELONG

emne

fritidshuse

SPODSBJERG

Indpasning i et følsomt naturområde, funktionel og enkel indretning med netop det,
der skal til.
At skabe rammen om fritidsboligen kræver
indlevelse i de ting, der tilsammen giver
familien mulighed for at slippe hverdagens
mange gøremål og giver rum til samvær og
fordybelse.

humble

emne

bygherrerådgivning

HTX SVENDBORG

Bygherrerådgiverens overordnede opgave er at varetage bygherrens interesser gennem hele forløbet fra idé til ibrugtagning.
Ved at sikre et kvalificeret samarbejde mellem de involverede parter kan det færdige byggeri leve op til bygherrens forventninger.
Med den nødvendige specialviden og erfaring føres bygherren gennem processen
– i en verden med nye krav og udfordringer til udbud og samarbejdsformer.

HTX SVENDBORG
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5E BYG er stiftet 1. oktober 2007. Firmaet består af et godt sammentømret team, hvor alle
medarbejdere har erfaring med store byggesager. Vore medarbejdere besidder gode
kom-petencer indenfor alle byggeriets facer. Vi har dygtige folk lige fra projektering til
udførelse.

Bagergade 40 E • 5700 Svendborg
Tlf/fax. 62 20 10 20

Østre Havnevej 16 • 5700 Svendborg • Tlf. 62 22 28 43 • Fax 62 22 86 32

www.jpklausen.dk

eyedeas.dk
grafisk designbureau
møllergade 68
5700 Svendborg
telefon 62 21 81 38

EydeasSkilte&Reklame_ann.indd 1
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Alt i...
tømrer · snedker · murer · glasarbejde
Fag- & hovedentrepriser

Ørbækvej 113
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 08 62
post@kaysen.dk
www.kaysen.dk

emne

erhverv

FIONIA

Et levende samfund kræver ressourcer og værditilvækst. industri og erhvervsbygninger er rammerne, hvori omsætningen sker. Det er her, materialet får form og
funktion, får værdi, bearbejdet af mennesker og maskiner.
Erhvervslivets rammer spænder fra den anonyme funktionelle klimaskærm, til den
eksklusive markering af firmaets profil, en underbygning af virksomhedens kultur
på alle niveauer, og placering i sin tid.
Teknik og produktionsformer er under løbende udvikling, bygningsanlæg mister
sin funktion og betydning, nye muligheder og nye sammenhænge opstår, og anlæg, som har kvalitet, transformeres og får ny glans og værdighed.
De spændende muligheder ligger i bygningernes generalitet, enkle og robuste
rumformer udformet i solide materialer med fine håndværksdetaljer og tidens udvikling, der medfører, at disse anlæg, som tidligere lå isoleret, nu er placeret som
centrale elementer i vore bydannelser.

DANIMEX
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emne

kirker

sørup kirke

Restaurering, vedligeholdelse eller ændringer af
vore kirker, gamle fredede og bevaringsværdige
bygninger, kræver stor respekt og forståelse for de
arkitektoniske og bygningshistoriske værdier samt
indsigt i tidligere tiders byggeskik og materialer.
Mange års erfaring er grundlag for sagkyndig arkitektrådgivning og opgavestyring inden for restaurering, vedligeholdelse, ombygning og nybygning
i forbindelse med kirker, præstegårde, sogne- og
graverbygninger herunder inventar, orgelfacader,
udsmykning og farvesætning m.m.
Arbejdet med forslag, projektering, indhentning af
priser og tilsyn m.v. udføres i tæt og loyalt samarbejde med menighedsrådet og de kirkelige myndigheder.
Fordybelse i livet, at blive en brik i en historisk og
religiøs sammenhæng, hvor verden vokser, og tiden
bliver uendelig, en selv bliver mindre, men har betydning også i den store sammenhæng. Bearbejdning af disse rammer er en leg med vores kulturarv,
der kræver respekt, historisk indlevelse, materialekendskab og følsomhed for den påvirkning, hvormed
netop vores tid kan påvirke historien.

herrested kirke

turup kirke

sørup kirke

emne

infill

svendborg sparrekasse

Bygningskultur, byens rum, byens ansigter,
byens karakter og stemning, elementer der
på ukendte tidspunkter påvirkes, ændrer
udtryk og bliver historie, god historie eller
blot en del af helheden.
En “tand” trækkes ud, en ny implanteres
eller rodbehandles og overfladen sikres,
det er skalaen, der er vigtig, respekten for
helheden, en oplevelse af at det hus kun
kan ligge på det sted uanset sin egenart.

18

NovoCon A/S, Håndværkervangen 1, 5792 Årslev, Tlf. 65 99 11 47, Fax 65 99 11 24, E-mail: novocon@novocon.dk

DET PROFESSIONELLE
TAGCENTER
Trænger garagen, privatboligen, eller
virksomheden til et nyt tag - så ring til
dit lokale Phønix Tag Fyn A/S og få et
uforpligtende tilbud. Vi udfører tagpapløsninger til nye bygninger, renoverer
eksisterende tage og foretager både
store og små reparationer.

Langagergyden 1 • Nr. Lyndelse
5792 Årslev • Tlf. 65 90 13 17
fyn@phonixtag.dk • www.phonixtag.dk

UDSIGT TIL MULIGHEDER

vinduer i fyr, mahogni og træ-aluminum

STMVINDUER.DK
Kassebøllevejen 3 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6351 1609 · Fax: 6251 1878 · post@stmvinduer.dk

Rikke og Per er lige blevet de
lykkelige ejere af 152 kvadratmeter
drømmebolig og 6 muldvarpeskud

Se mere på www.svendborgsparekasse.dk

emne

r e s ta u r e r i n g

kogtvedlund

Dette kombineret med en føling for mulighederne i bevaringsværdige og fredede
bygninger skaber unikke og tidløse resultater.
Herved sikres kulturhistoriske værdier for
eftertiden – som levende bygninger - med
liv i de traditionelle og klassiske rammer.

Svømmehal - Gymnastikhøjskolen, Ollerup
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Et nyt køkken er mere end skabe og skuffer!
Invita og C&W arkitekterne skaber personlige løsninger til dit hjem
Hos Invita i Svendborg leverer vi mere end bare køkken, bad og garderobeindretning. Vores vigtigste opgave er, at give dig en personlig rådgivning fra
dit første besøg til køkkenet er leveret og monteret hos dig.
Kom ind og oplev vores 1100m2 store udstilling, som er indrettet med det
nyeste indenfor køkken, bad og garderobe design. Du kan også opleve vores
hvidevareudstilling med eksklusive hvidevarer fra Siemens og Gaggenau.

Invita Køkkencenter. Vestergade 157 . 5700 Svendborg . Tlf. 62 22 20 33 . svendborg@invita.dk . www.invita.dk

emne

fag s ko l e r

Faglig udvikling, en opdatering af ens erhvervsgrundlag, eller eventuelt erhvervsskift med nye udfordringer, styrkelse af
selvtilliden og udvikling af erhvervskompetence, give helhed i arbejdslivet.
Rammer der giver tryghed, hvor der udtrykkes respekt for individet, hvor der er
udfoldelsesmuligheder, hvor miljøet er robust, teknologien tilpasset tidens krav, og
rummene er stimulerende både i form og
funktion, uden at være prangende, men
giver den enkelte oplevelse ud over det
faglige.

levnedsmiddelskolen

SCT. KNUDS GYMNASIUM
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emne

folkeskoler

Uddannelse for livet - kammeratskab for livet - base for tryghed, udforskning, indlæring,
leg, omsorg og åbenhed. Kendskab til kulturelle værdier og traditioner og lyst til eksperimenter og fornyelse. Gøre små børn store og sende dem videre ud i verden - godt
rustet til det 21. århundrede.
Vigtigheden og udfordringen i at give børn nogle spændende rammer, der kan motivere
og inspirere, skal med udgangspunkt i den enkelte elev tage fat i skolen som helhed.
De nære hjemmeområder med forskellige former for undervisning, anderledes måder at
bruge fagområder på, og skolens offentlige rum som samlende punkt, bearbejdes med
størst mulig fleksibilitet og åbenhed både i funktion, form, farver, lys og materiale.

indretning

d e s i g n o g fa rv e r

Farvesætning, valg af indretning i form af
kunst og møblement udgør en naturlig del
af et byggeri, hvor der ved istandsættelse
af eksisterende rammer eller ved helt nye
ønskes en særlig bearbejdning.
Dette udgør en særlig disciplin, hvor
design, farvesætning og øje for detaljen i
helheden er altafgørende.
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www.hvenegaard.dk

Ringe afd.:
Selagervej 2
5750 Ringe
Tlf. 62 62 38 76
Fax 62 62 38 66

Landinspektører & Rådgivere
Egensevej 15
5700 Svendborg
Telefon 6321 1200
Fax 6321 1220

Svendborg afd.
Frederiksø
5700 Svendborg
Tlf: 62 80 01 45
fax. 62 80 01 75

Intet byggeri uden
landinspektører!
Hvorfor så ikke vælge
et firma, som samtidig
rådgiver dig bredt inden for
ejendomsudvikling?

KONTORER I FAABORG · HADERSLEV · NYBORG · ODENSE · OTTERUP · RUDKØBING · SVENDBORG · SØNDERBORG

MØRK & SKOV HANSEN A/S
SANDERUMVEJ 136 B · 5250 ODENSE SV
TLF. 66 17 08 55 · FAX 66 17 08 62
www.msh.dk · msh@msh.dk
TOTALENTREPRENØR · HOVEDENTREPRENØR
MURERMESTRE · AUT. KLOARKMESTRE

Besøg os på www.nordkranen.dk
NORDKRANEN A/S EJENDOMSUDVIKLINGSSELSKAB Islands Brygge 43 DK-2300 København S
Tel + 45 44 52 20 20 Fax +45 44 52 20 21 Web www.nordkranen.dk
Velfungerende, skræddersyede løsninger med fokus på både detaljer og helhed - tidsplan og økonomi. Så enkelt kan det siges, når Nordkranen skal løfte et udviklingsprojekt inden for byggeri af Facility Management bygninger, kontorer, boliger, biotech-, medico-, detail og handelsfaciliteter. Vores grundidé bygger på kvalitetsstyret outsourcing. Derfor kan vi sammensætte
det helt rigtige team af blandt andet rådgivere, arkitekter og entreprenører til hver enkelt opgave. Det gør projekterne omkostningseffektive, og giver den rette kombination af kvalifikationer,
handlekraft og ambitioner. Det der skal til for at skabe den helt rigtige løsning.

HTH Gruppen Fyn A/S har 25 års erfaring i totalløsninger med en service, der sikrer alt, lige fra rådgivning i planlægningsfasen til levering og komplet
installering af nye køkkener. I får derfor en samarbejdspartner, som kender betydningen af stram økonomisk projektstyring, leveringssikkerhed samt et
glidende moderniseringsforløb.

HTH Projekt-Gruppen Fyn
Ørbækvej 99· 5220 Odense SØ
Tlf. 6315 3200

indretning

hoteller

“At rejse er at leve”, var der engang en
berømt mand, der udtalte.
Udgangspunktet for rejsen er som oftest
basen. Hotelværelset, hvor man kan nyde
hinanden i rare omgivelser, snakke om dagens oplevelser og morgendagens seværdigheder, få et hvil og et bad, inden man
på ny indtager verden.
Foyeren, atriumgården, baren, restauranten, loungen - Hotellets elegante offentlige
rum, hvor kvaliteten afspejles i form og
materiale og opfanges i smukke omgivelser, mens input fra værtsbyen optages og
nydes.

HOTEL ASTORIA
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emne

butikker

DANSKE BANK

Ose, shoppe, lade sig forbrugsbegejstre,
vælge spændende, inspirerende oplevelsesmættede butikker og blive opfanget af
atmosfæren, være anonym i et offentligt
rum, der skal tiltale og pirre sanserne. Men
samtidig det hyggelige i at være sammen
- lidt for ungerne, lidt for de unge, lidt for
kvinde, lidt for mand, vælge til og fra, defilere stille afsted, slå sig ned på et rart sted
med en sandwich og et glas vin og bare se
på mennesker.

emne

r å d g i v n i n g i d r i f t s fa s e n

C&W ARKITEKTER

Når byggefasen er afsluttet og bygningen
tages i brug opstår behov for en systematisk
tilgang vedrørende drift og vedligehold.

drift og vedligeholdelsesplaner
I driftfasen ydes rådgivning med systematisk registrering samt udarbejdelse af detaljerede planer for drift og vedligehold af ejendommen med beskrivelse af nødvendige arbejder samt de hermed forbundne udgifter.

helhedsplaner
Udarbejdelse af helhedsplaner for enkelte institutioner og virksomheder eller for
en samlet gruppe af institutioner/bygninger giver et godt og kvalificeret udgangspunkt for beslutning om såvel den kortsigtede som den langsigtede investering.

C&W ARKITEKTER
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Lindpro er en af Danmarks største
elinstallationsvirksomheder.

LINDPRO HAR DE RETTE KOMPETENCER
Med et net af afdelinger over hele
landet, forener Lindpro organisa–
tionens tekniske kompetencer med
et solidt lokalkendskab og en hurtig serviceindsats.

Læs mere på www.lindpro.dk

LARS KIILERICH-HANSEN
Rådgivende ingeniørfima
Jernbanegade 19 • 5000 Odense C
Tlf. 66 11 06 17 • Fax 63 12 25 24

Bygningskonstruktioner • Tekniske installationer

emne

ungdomsboliger

RAPSMARKEN

Være sig selv, fordybelse, forståelse for
noget andet, noget større. Men også være
med i et fællesskab, dyrke solen og hinanden, grine og leve også når man er ung.
Rammerne omkring unge mennesker skal
give plads til disse situationer - en beskyttet,
rar “hule”, hvor den enkelte kan trække sig
tilbage, men også åbne fællesarealer både
ude og inde, hvor den første forårssol og
årets sidste fest sammen med de andre studerende kan nydes.

RAPSMARKEN
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emne

seniorboliger

Brugermøder, drømme, ønsker om en tryg alderdom med mulighed for et godt fællesskab, diskussioner, venskaber gennem tillid, få transformeret sine bo-drømme over i
et konkret bo-sted. Bearbejdningen af de konkrete rammer baseres i høj grad på dialog
mellem arkitekt og bruger.
Med boligen som den trygge, rare base opført i velkendte materialer og rumligheder og
med fælleshus og fælles haveanlæg for at kunne udvikle et mere nært fællesskab.
Fælleshuset bliver det samlende punkt for boligerne, og det kan afspejle sig både i
spændende og anderledes former, farver og materialer.

emne

institutioner

HOSPICE

Ved indretning af institutioner til samfundets svageste grupper skal skabes gode
trygge rammer i en god bolig samt gode
fællesarealer.
En lang række behov og krav skal tilgodeses, så der skabes den nødvendige
plads til de ofte plejekrævende beboere.
I livets sidste svære tid skal de fysiske rammer skabe den nødvendige ro og afklarethed.
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C&W arkitekter A/S
K u l l inggade 3 1 E
5 7 0 0 S vendborg
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Fa x . 6 2 2 1 4 2 3 0
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