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Prioritering af grafiske elementer

Logo 1. prioritet
Logo præsenteres som 1. prioritet med blå baggrund 
i byvåben, hvide makreller og sort konturramme på byåben.
“Aabenraa” står i grå. “Kommune” står i sort.

Logo 2. prioritet
Logo præsenteres som 2. prioritet med sort baggrund, 
i byvåben, hvide makreller og sort konturramme på byåben.
“Aabenraa” står i grå. “Kommune” står i sort.

Logo 3. prioritet
Logo præsenteres som 3. prioritet med sort baggrund 
i byvåben, hvide makreller og sort konturramme på byåben.
“Aabenraa Kommune” står i sort.

Logo på mørk baggrund
Logo præsenteres altid på hvid baggrund.
I sjældne tilfælde, f.eks. en mørk bygningsvæg,
hvor teksten i Aabenraa Kommune ikke bliver læs-
bar, anvendes logo med negativ skrift.
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BAGGRUND
I forbindelse med en række kommunale udviklings- og 
anlægsprojekter i Tinglev de senere år, herunder etab-
lering af ny indskoling, områdefornyelse, nyt plejehjem 
og udflytning af funktioner fra kommunale bygninger, er 
der opstået et behov for at se helhedsorienteret på den 
fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme og 
arealer i Tinglev. Nogle bygninger er blevet funktionsløse, 
nogle trænger til renovering og andre rummer funktio-
ner, hvor placeringen kan genovervejes. 

Samtidig har lokale interessenter fremsat en række idéer 
til byudviklingen. Lokale interessegrupper har i forskellige 
sammenhænge jævnligt gjort det politiske og admini-
strative niveau opmærksom på projektforslag og idéer 
til byudvikling. Der er således flere anledninger til at se 
helhedsorienteret på Tinglev.

Baggrund
Baggrund, formål og proces

FORMÅL
Formålet med denne rapport er bl.a. at få kvalificeret og 
sorteret i idéerne og projektforslagene og at få lavet en 
langsigtet økonomisk realistisk plan for udvikling af Ting-
lev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af 
den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendom-
me. Kan man ved en funktionsrokade i de kommunale 
ejendomme opnå en bedre sammenhæng i byen? 

Tinglev er under pres i forhold til bl.a. bosætning, socio-
økonomiske forhold og butiksliv. Derfor er det væsentligt, 
at den fremtidige anvendelse af ejendommene tænkes 
sammen med en overordnet strategi for byudvikling. I 
rapporten vil det blive belyst, om der er projekter, der 
kan skabe synergi og merværdi hinanden imellem - for 
eksempel ved at samle funktioner. Det vil gælde både 
på bygningsniveau og på byområdeniveau. 

Rapporten indeholder en analyse af nogle af de kom-
munale ejendomme og arealer i Tinglev. På baggrund 
af analysen er målet at finde en optimal udnyttelse og 
robuste scenarier for, hvordan de kommunale ejendom-
me og arealer kan anvendes strategisk til at understøtte 
en positiv udvikling i Tinglev. 

ANALYSENS BYGGEBRIKKER
Perspektiverne omfatter primært:

 > De to eksisterende daginstitutioner i byen (Børnegår-
den Nørreager og Børnehaven Sønderskov) i forhold 
til ambitionen om at have én daginstitution i byen - 
enten ved en af de eksisterende eller som en nybyg-
get daginstitution. 

 > Det gamle plejehjem Gl. Grønningen og den frem-
tidige anvendelse af bygningerne og området efter 
byens nye plejehjem Ny Grønningen er åbnet.

 > Borgerhuset og biblioteket.
 > Den historiske 1905/1955-bygning, som står tom.
 > Tinglev Skole og Fritidscenter samt omgivelser. 
 > Friluftsscenen i byskoven.
 > Et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev.
 > Centerpladsens omgivelser.
 > Byens forbindelse - som en sammenbindende struk-

tur.
 > Hjemmeplejens faciliteter.
 > Det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka.
 > Ungdomsklubbens faciliteter.

Udover de ovennævnte byggebrikker i analysen har en 
række andre ejendomme på forskellig vis været vurderet 
i analysearbejdet. Se fra side 10 for en fuld oversigt og 
gennemgang. 
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Proces

Analyseprocessen har omfattet vidensindsamling, 
bystudier og afklaring af projektets byggebrikker, kon-
kretisering og mulighedsstudier på bygningsniveau, 
samt udarbejdelse af scenarier for helheden. Resultatet 
af processen er et forslag til et prioriteringsgrundlag for 
ejendommenes fremtid i et bymæssigt perspektiv. 

Undervejs er der indsamlet viden fra interne og eksterne 
interessenter. Analysen er udarbejdet i samarbejde mel-
lem Aabenraa Kommune og de tilknyttede rådgivere.

Interviews er udført af Grandville, Zeni Arkitekter og Plan 
og Udvikling i Aabenraa Kommune. Viden fra de for-
skellige interviews er brugt som baggrund for analysens 
indhold og vurderinger. 

Der er gennemført interviews med:

 > Lederne af Tinglevs to eksisterende daginstitutioner
 > Dagtilbudschefen i Aabenraa Kommune
 > Afdelingschefen for Senior, Aabenraa Kommune
 > Afdelingschefen for Kultur og Fritid, Aabenraa 

Kommune
 > Kommunale Ejendomme i Aabenraa Kommune
 > Tinglev Forum (herunder Tinka)
 > Hjemmeplejen i Tinglev

 > Skolelederen på Tinglev Skole 
 > Lederen af Aktiv Aabenraa
 > Lederen af Biblioteker og Kulturhuse, Aabenraa 

Kommune 
 > Ungdomsklubben i Tinglev
 > Handelsstandsforeningen THHI

PROJEKT

DIREKTION

POLITIKERE

AKTØRER

1. udkast

Første bud på 
projektets afgrænsing 

og de indholdsmæssige 
byggebrikker

2. udkast

Ufærdig men 
indholds- og 

strukturmæssigt 
afklaret skitse 

på produkt

Forslag til 
prioriterings-

grundlag

Bearbejdet 
2. udkast

Vedtaget 
plandokument

TEMAMØDEUDVALG

OG ENKELTE EKSTERNE
INTERNE AKTØRER

EKSTERNE LOKALE AKTØRER

BYRÅD

FASE 2

DESK RESEARCH

BESIGTIGELSE

AFGRÆNSNING: 
”BYGGEBRIKKERNE”
”AKTØRKORTLÆGNING”

INTERVIEW MED 
INTERNE AKTØRER

FASE 1

OVERBLIK OVER
FORUDGÅENDE 
ARBEJDER

KVALIFICERING AF
PROJEKTETS GRUNDLAG
HOS DIREKTIONEN

DIALOG MED EKSTERNE AKTØRER

EVT. MULIGHEDSSTUDIER
/ SCENARIEUDVIKLING
(GV + ZENI)
(WORKSHOPS)

”BYSTUDIER” 
- PROJEKTERNE OG HELHEDEN

FORSLAG TIL 
PRIORITERINGSGRUNDLAG

FASE 3

UDVIKLINGSPLAN (2016)
OMRÅDEFORNYELSE (2017-22)

VÆKSTSTRATEGI

FORUDGÅENDE ARBEJDER: 

PROCESPLAN FOR
HELHEDSPLAN FOR STRATEGISKE EJENDOMME I TINGLEV
29-06-2021

PROJEKT- OG 
IDÈPULJE
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Tinglev
FUNKTIONER, STEDER OG SAMMENHÆNGE

FREMTIDSSIKRING AF TINGLEV
Tinglev er en vigtig by i Aabenraa Kommune og er områ-
decenter for den sydvestlige del af kommunen. Udvik-
lingsplanen fra 2016 ”Tinglev - Mere end du tror” og det 
opfølgende områdefornyelsesprogram fra 2018 ”Synligt 
byfællesskab” sætter en retning for byens udvikling. Som 
mange andre mindre byer oplever Tinglev i dag udfor-
dringer i forhold til demografi og befolkningstilvækst. 

Udviklingsplanen og områdefornyelsesprogrammet har 
sat en stærk retning for at fremtidssikre byen ved at 
koncentrere og forstærke den bystruktur og de særlige 
ankerpunkter, der idag er styrende for byen. De investe-
ringer og indsatser der laves i byen bør underbygge den 
retning, der er sat og bør understøtte helhederne - fx 
omkring skolen og bymidten.

Denne rapport følger op med et blik på, hvordan de 
kommunale ejendomme i byen yderligere kan under-
støtte de valgte fokusområder for byens udvikling. Byens 
kommunale ejendomme, og et opdateret blik på de 
funktioner de huser, kan være et redskab til at styrke by-
mæssigheden omkring de særlige steder i Tinglev. Det 
handler om at arbejde med synergier mellem funktio-
ner og om at skabe et interessant byliv ved eventuelt at 
sammenlægge funktioner, der kan styrke hinanden. 

BYSTRUKTUR OG OMRÅDER MED SÆRLIG KARAKTER 
Områdefornyelsesprogrammet fra 2019 beskriver, hvor-
dan de bymæssige ankerpunkter omkring skolerne og 

TINGLEV OMRÅDEFORNYELSE 7

HOVEDGADEN - BYENS ANSIGT UDADTIL

Hovedgaden er Tinglevs ansigt udadtil og mange gennem-
kørendes eneste indtryk af byen. 

Mange af byens tilbud og samlingssteder har forbindelse 
til Hovedgaden. De er dog ikke synlige i gadebilledet, da 
de fleste vender bagsiden til Hovedgaden. Da Hovedgaden 
samtidig præges af flere nedslidte og funktionstømte 
bygninger  efterlader den ikke de gennemkørende med et 
retvisende billede af hvad byen har at byde på. 

Som led i at synliggøre Tinglevs kvaliteter i bylivet er det 
derfor naturligt at tage udgangpunkt i Hovedgaden så den 
byder på positive oplevelser for både lokale og besøgen-
de. 

STÆRKE BYFÆLLESSKABER

Byfællesskaberne er en af Tinglevs vigtigste ressourcer 
og en kvalitet som både skal synliggøres og bevares.  
Samlingsstederne er vigtige rammer for fællesskaberne 
og for hverdagslivet. Fx for ungdomslivet, fritidsliv og  
indkøbsmuligheder. Byens samlingssteder er dog ikke en 
synlig faktor i byen og de kan med fordel fremhæves.

Der er i Tinglev behov for at opgradere og synliggøre 
byens centrale mødesteder. Særligt Centerpladsen og 
skole- og fritidsområderne rummer potentialer. 

 

HOVEDGADEN 

SKOLERNE
BYMIDTEN

TINGLEV

POTENTIALER

TINGLEV ER HELT SÆRLIG
 
Kombinationen af den dansk-tyske historie, det rige 
erhvervsliv og det særdeles stærke lokalsamfund gør 
Tinglev til den velfungerende by den er i dag. Tinglev 
har dog væsentlige udfordringer, med at fremtidssik-
re byens mange tilbud. 

Områdefornyelsen skal sætte skub i udviklingen i 
Tinglev og bane vejen for at lokale kan realisere by-
ens egne projekter.
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centerpladsen bindes sammen af hovedgaden og hvor-
dan nye anlægsinvesteringer kan bruges til at forstærke 
denne bystruktur.
Illustrationerne til højre er fra områdefornyelsespro-
grammet. Den øverste repræsenterer byens særlige 
fællesskaber omkring skolerne og omkring indkøbsmu-
lighederne i bymidten. Anlægsprojektet ’Centerpladsen’ 
fra områdefornyelsen har til formål at løfte kvaliteten og 
oplevelsen af bymidten i Tinglev. ’Skolekrydset’ markerer 
den danske og tyske skole ved Hovedgaden og synliggør 
ungelivet her. Skolernes ankomstområder ligger dog 
idag vendt væk fra Skolekrydset.

Den nederste illustration viser Hovedgaden - byens 
ansigt udadtil. Mange af byens samlingssteder og tilbud 
har forbindelse til Hovedgaden, men er ikke markant 
synlige i gadebilledet. Som mange lignende byer har 
Tinglevs hovedgade flere nedslidte og tomme bygning-
er og der ligger et potentiale i at vende funktioner mod 
Hovedgaden og forskønne det billede gennemkørende 
får af byen.

I områdefornyelsen er der som et supplement til Ho-
vedgaden opstået en anden stærk forbindelse i byen 
af mere rekreativ karakter, som er mere rettet mod den 
daglige sammenhæng for byens borgere direkte mel-
lem byens særlige steder. Forbindelsen er døbt ’Byens 
Forbindelse’ og løber på byens mere rolige bagside fra 
togstationen over centerpladsen og Rådhuset mod 
skolerne.

TINGLEVS STÆRKE FÆLLESSKABER * 

HOVEDGADEN - BYENS ANSIGT UDADTIL *

* Fra områdefornyelsesprogrammet
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SKOLE- OG FRITIDSLIVET * OFFENTLIGE FUNKTIONER  
Flytningen af plejecentret giver mulighed for et styrket område 

omkring Rådhuset - fx med forskellige offentlige funktioner

HANDELSLIVET * ERHVERVSLIVET *
TEMATISKE OG FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE
Programmet for områdefornyelsen i Tinglev udpegede 
en række tematiske eller funktionelle sammenhænge, 
som sammen og hver for sig beskriver et fokus og en 
fysisk struktur for indsatserne i områdefornyelsen. 

Mellem skolerne og handelslivet ved Centerpladsen er 
området omkring Rådhuset, hvor Biblioteket, Borger-
huset og det nye plejehjem ligger og hvor det gamle 
plejehjem (Gl. Grønningen) også lå. Med omdannelses-
potentialet ved Gl. Grønningen er der mulighed for at 
styrke det centrale område omkring Rådhuset og præge 
det i en ny retning. 

Kortet på næste side samler op på de forudgående 
sider i et samlet billede af byens struktur. Den overord-
nede byfunktionelle analyse, som denne rapport repræ-
senterer, står på skuldrene af dette. 

OFFENTLIGE FUNKTIONER

ERHVERV

ERHVERV

SKOLE OG 
FRITIDSLIV

HANDELSLIV

* Fra områdefornyelsesprogrammet
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Hovedgaden

Erhverv

Erhverv

Skole og fritid

Byskoven

Offentlige

Centerpladsen

Skolekrydset

Byens forbindelse

Handel og

funktioner

bymidte

Togstationen

TINGLEV

Bystrategisk opsamling
1:10.000

BYSTRATEGISKE SAMMENHÆNGE

Kortet viser et samlet billede af byens struktur på 
baggrund af de byfunktionelle sammenhænge, 
der findes idag og som er beskrevet i dels område-
fornyelsesprogrammet 2019 og udviklingsplanen 
fra 2016. Den overordnede byfunktionelle analyse, 
som denne rapport repræsenterer, står på skuld-
rene af dette. 
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Kommunale ejendomme og sammenhænge

1:10.000

Center for Hjerneskade 
og Beskæftigelse

Dagpleje

A-klassen
Hovedgaden 105B

Bosted under
Center for Hjerneskade

og Beskæftigelse

Aktivitetscenter
Grønnevej 41

Sygeplejeklinik og værested
Tværvejen 4

TINGLEV

Byens forbindelse

Centerpladsen

Børnegården Nørreager

Friluftsscenen

Fritidscentret

Ungdomsklubben

Tinglev Skole

1905/1955

Tandklinik

Gl. Grønningen

Borgerhus 
og bibliotek

Plejehjemmet
Ny Grønningen

Hjemmeplejen

Børnehaven Sønderskov

Nyt boligområde

Analysens byggebrikker
1:10.000

ANALYSENS BYGGEBRIKKER SAMT ØVRIGE 
KOMMUNALE EJENDOMME I TINGLEV

Kortet viser de forskellige indholdsmæssige dele 
af analysen - analysens byggebrikker - markeret 
med blåt. 

Med gult er en række øvrige kommunale ejendom-
me i Tinglev markeret. Disse er indledningsvist 
vurderet, men fylder af forskellige årsager mindre i 
analysearbejdet. 
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Kortet på forrige side illustrerer de forskellige indholds-
mæssige dele af analysen (med blå) samt en række 
øvrige kommunale ejendomme i Tinglev (med gul). I det 
følgende beskrives de hver især i forhold til, hvordan de 
indgår i analysearbejdet. På side 15 gengives konklusio-
nerne fra en række bygnings- og funktionsmæssige mu-
lighedsstudier og anbefalinger til de enkelte bygningers 
rolle i scenariedannelsen.

Bilag A beskriver hver af de nedenstående i billeder og 
kort for hver matrikel/ejendom. Beskrivelserne herunder 
bygger på de gennemførte interviews.  

ANALYSENS BYGGEBRIKKER
Daginstitutionerne
De to eksisterende daginstitutioner i byen indgår i 
studiet med afsæt i ambitionen om at have én dagin-
stitution i byen - enten ved en af de eksisterende eller 
som en nybygget daginstitution. Det er dels begrundet 
i de eksisterende bygningers tilstand og dels, at der ikke 
findes kommunale pasningsmuligheder til 0-2-årige i de 
eksisterende daginstitutioner.

Begge lokationer undersøges i forhold til muligheden for 
at rumme byens samlede daginstitution via renovering 
og tilbygning, potentialerne ved at placere andre funkti-
oner i de(n) tiloversblevne bygning(er), samt potentialer 
og udfordringer ved frasalg eller nedrivning i de tilfælde, 
hvor der ikke kan findes en relevant funktion til bygning-
erne. Desuden undersøges muligheden for at bygge en 

Analysens byggebrikker
FUNKTIONER OG EJENDOMME I ANALYSEN OG SCENARIERNE

helt ny daginstitution et sted i byen og dermed forlade 
begge eksisterende institutioner. 

Gl. Grønningen
Det gamle plejehjem Gl. Grønningen er blevet funktions-
løst efter, at Tinglevs nye plejehjem Ny Grønningen er 
åbnet.

Gl. Grønningens nyeste del, Bella Vista-bygningen fra 
1996, er i god stand og kan let omdannes, mens den 
ældre del af plejehjemmet fra 1961 er nedslidt og forud-
sættes helt eller delvist nedrevet pga. standen og høje 
driftsomkostninger. 

Det betyder, at der skal tages stilling til, hvordan om-
rådet omkring Gl. Grønningen skal udvikles, herunder 
om arealet skal forblive i kommunalt ejerskab eller 
frasælges. Den fremtidige anvendelse af bygningerne 
og området belyses på forskellig vis i rapportens mulig-
hedsstudier og scenarier.

I Gl. Grønningen har der desuden været en sygeplejekli-
nik, som er flyttet til nyistandsatte lokaler i ejendommen 
på Tværvejen 4 sammen med et mødested for bostøtten 
i Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel. Der er gode 
synergieffekter ved, at de to medarbejdergrupper har 
mulighed for tæt samarbejde i bygningen. Beliggenhe-
den er god ift. målgruppen og hverken Sygeplejen eller 
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel har interesse i 
at være andre steder i Tinglev. Sygeplejeklinikken indgår 
derfor ikke i analysens rokadestudier. 

Plejecentret Ny Grønningen
Tinglevs nye plejehjem indgår i funktionsrokaden som en 
synergimulighed med nye funktioner, der måtte kunne 
flyttes til området og som katalysatoren for at Gl. Grøn-
ningen er blevet ledigt.

Borgerhuset og biblioteket
Biblioteksfunktionen i Tinglev trænger til en opgradering 
med en ambition om at modernisere biblioteket, så det 
får karakter af et moderne medborgerhus. Biblioteket 
ligger idag i samme bygninger som Borgerhuset. 

I forbindelse med vidensindsamlingen til rapporten er 
der blevet rettet opmærksomhed på, at Rådhuset i hver-
dagen låner borgerhusets faciliteter og at de borgere, 
som kommer i huset, derfor ikke oplever det som ”deres”, 
ligesom der er en generel oplevelse af, at mødesale og 
lokaler optages til kommunale møder, så der ikke er me-
get lokaletid til foreninger osv.

Borgerhuset og biblioteket er byfunktioner af særlig 
interesse for skabelsen af fællesskaber i byen. Derfor un-
dersøges både muligheden for at beholde funktionerne 
i det nuværende byggeri, men også potentialet i at flytte 
funktionerne til et andet sted i byen, hvor de i samspil 
med øvrige relevante byfunktioner kan bidrage til nye 
helheder og styrkede fællesskaber i Tinglev. En eventuel 
flytning af biblioteket - særligt hvis det kombineres med 
andre funktioner - rummer betydelige potentialer for 
byens liv, men har også økonomiske konsekvenser. 
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Hvis funktionerne flyttes fra deres nuværende placering, 
beskrives der i scenarierne muligheder for nye anvendel-
ser af de bygninger, der idag rummer Borgerhuset og 
Biblioteket.   

1905- og 1955-bygningen 
Ved skolen står den historiske 1905/1955-bygning tom. 
Det er en aktuel overvejelse, om bygningen kan aktive-
res, eller hvorvidt potentialet er større ved at lade den 
nedrive? Bygningerne er til dels nedslidte, men rummer 
omvendt en del bygningskultur og byhistorie samt en 
attraktiv og synlig placering i forhold til både ungeli-
vet i Tinglev og Hovedgaden. Studiet undersøger både 
bygningen i forhold til den nødvendige omdannelse 
og bystrategisk relevans ved forskellige anvendelser og 
forudsætter den nedrevet, hvis der ikke kan findes en 
relevant funktion.

Tinglev Skole og Fritidscenter og omgivelser 
Fritidscentret er i dag en samling af fritidsaktiviteter 
omkring skolen. Området opleves utidssvarende, der 
er udfordringer med oplevelsen af skolen og fritidscen-
trets forside og adgangen til skolen og fritidscentret 
synes uklar. Der er et bymæssigt potentiale i at forbedre 
oplevelsen af og sammenhængen mellem områdets 
offentlige institutioner og dermed skabe mere bykvalitet 
for en stor målgruppe af børn og voksne i Tinglev. Den 
relativt nyistandsatte og fremtidssikrede tandklinik, som 
på mange måder har en naturlig sammenhæng og 
ideel placering ved skolen, er en naturlig del af helheden 
omkring skolen og fritidscentret. 

Det vurderes umiddelbart, at det mest oplagte sted at 
placere en ny daginstitution er i området omkring skolen 
for at forstærke områdets rolle som et sted for børn og 
unge. Med en moderne daginstitution på denne place-
ring kan Tinglevs børn leve et helt børneliv i området fra 
0 år til udgangen af 9. klasse. Der undersøges forskellige 
muligheder for dette i studiet.

Skolen er i sin tid bygget til et større elevtal end idag. 
Studiet undersøger indledningsvist og på funktionsni-
veau, om der kan være synergier i at placere nye funk-
tioner i skolens bygninger. Det faktiske arealpotentiale 
er ikke belyst og bør undersøges nærmere i det videre 
forløb.

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben har idag til huse i kælderen under 
skolen, men har udtrykt et ønske om en placering, der 
er mere synlig i bybilledet. Der ligger også en ungdoms-
skolefunktion et andet sted i byen sammen med A-Klas-
sen (specialklasseenhed), som bruger faciliteterne, når 
A-Klassen ikke gør.

Tinka
Der er fra en initiativgruppe (Tinglev Forum) et ønske om 
at etablere Tinka - det moderne byhus. Et slags kul-
tur- og aktivitetshus med en bred vifte af faciliteter og 
funktioner for borgerne. Det bemærkes, at når parterne 
beskriver idéerne, er der et stort sammenfald mellem 
funktionerne i Tinka og et eventuelt nyt moderne borger-

hus/Bibliotek. Tinka findes ikke idag og indgår i studiet 
som en funktion, der kan placeres i den eksisterende 
bygningsmasse eller i nyt byggeri.  

Hjemmeplejen
Hjemmeplejen har idag til huse i et relativt dyrt lejemål 
beliggende øst for banen. Hjemmeplejen kan med fordel 
flyttes til en ny lokation, som ligger tættere på borgerne, 
som har behov for pleje - helst i cykelafstand. Hjemme-
plejen indgår i studiet som en funktion, der skal have en 
ny placering. 

Byens forbindelse
”Byens forbindelse” løber mellem banegården, over cen-
terpladsen, plejehjemsområdet mod skolen/fritidscen-
tret og ”skolekrydset”. Den er et rekreativt supplement til 
Hovedgaden for bløde trafikanter. Forbindelsen bruges 
i studiet som et bystrategisk element, der binder byens 
vigtigste steder og funktioner sammen. 

Friluftsscenen
Friluftsscenen er et sted i Byskoven, som bruges af 
mange ved forskellige lejligheder. Rapporten beskriver 
en status på udviklingen af arealerne ved Friluftsscenen, 
samt et bud på, hvad der vil være relevant for en videre 
udvikling af området.

Centerpladsens omgivelser 
Centerpladsen er for nylig sat i stand og er idag et af de 
vigtigste bymæssige ankerpunkter i Tinglev. Rapporten 
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beskriver rammerne for et statuscheck på Centerplad-
sen og dens omgivelser i forhold til områdefornyelsen 
og i forhold til de udviklingsscenarier, der i rapporten 
beskrives for byudvikling i Tinglev. 

Nyt boligområde
I rapporten indgår studier af et nyt boligområde i byen 
sammenholdt med alternative måder at skabe nye boli-
ger i Tinglev og et markedsmæssigt perspektiv. 

ØVRIGE KOMMUNALE EJENDOMME I TINGLEV
Udover de ovennævnte ejendomme findes der en række 
kommunale ejendomme i Tinglev, som i analysearbejdet 
har været vurderet, men af forskellige årsager ikke ind-
går i hverken funktionsrokaden eller de videre bystudier. 
Det drejer sig om: 

Hovedgaden 105B: A-klassen og Ungdomsklub
Ejendommen rummer bl.a. værksteder til A-klassen og 
ungdomsskolen. De ungdomsskolerelevante funktioner 
her kan muligvis medtænkes som en del af indholdet i 
en eventuel revitalisering af 1905/1955-bygningen for at 
gavne helheden. 

Sønderskovvej 25-27: Bosted under Center for 
Hjerneskade og Beskæftigelse:
Bostedet er ikke med i funktionsrokaden. Bostedet er 
udfordret på de fysiske rammer. Det vil være oplagt at 
reservere arealerne ved Børnehaven Sønderskov til en 
eventuel fremtidig udvidelse af aktiviteterne ved boste-
det, hvis der ikke længere skal være børnehavedrift her. 
Se i øvrigt anbefalingerne fra Bygningsanalysen på side 
15. 

Grønnevej 41: Aktivitetscenter
Bygningen indgår ikke i funktionsrokaden, men kan 
eventuelt tænkes med i et nyt hus for byens borgere i 
1905/1955-bygningen eller på anden måde revitaliseres 
- enten fysisk eller som et funktionssamarbejde. Hidtil 
har der været gavn af, at bygningen har ligget tæt på 
Gl. Grønningen. Bygningen har hidtil være udfordret på 
plads og er heller ikke optimalt indrettet i forhold til de 
funktioner, den rummer. 

Tværvejen 4: Sygeplejeklinik og værested
Ejendommen er istandsat i 2022, så den kan rumme 
sygeplejeklinikken, som ved flytning af plejehjemmet 
til Ny Grønningen var blevet lokaleløs. I forvejen var her 
et mødested for bostøtten i Center for Socialpsykiatri 
og Rusmiddel. Der er gode synergieffekter ved, at de to 

medarbejdergrupper har mulighed for tæt samarbejde 
i bygningen. Beliggenheden er god ift. målgruppen og 
hverken Sygeplejen eller Center for Socialpsykiatri og 
Rusmiddel har interesse i at være andre steder i Tinglev. 
Ejendommen er derfor ikke med i rokadestudierne.

Mads Clausens Vej 130: Center for Hjerneskade 
og Beskæftigelse:
På lokationen tilbydes aktivitets- og samværstilbud til 
centerets målgrupper, som vurderes hensigtsmæssigt 
placeret her. Ejendommen er derfor ikke med i funkti-
onsrokaden.

Dagplejen ved Tinglev Skole
En mindre bygning ved Tinglev Skole rummer faciliteter 
til byens dagplejere. Bygningen indgår ikke i funktionsro-
kaden, men kan spille en rolle i forbindelse med plan-
lægning og etablering af en ny moderne daginstitution 
i byen.
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Bygningsanalysen
KONKLUSIONER FRA BYGNINGSANALYSEN

Bilag B rummer den gennemførte bygningsanalyse fra 
Zeni Arkitekter. Analysen har vurderet ejendommene i 
studiet ud fra en række parametre - se hovedkonklusio-
nerne i grafikken til højre. 

I forhold til at vurdere ejendommenes relevans og kva-
litet har de hver især både et bygningsmæssigt og et 
bymæssigt perspektiv. Bygningsanalysen koncentrerer 
sig primært om det bygningsmæssige, mens bygnings-
analysen i samspil med scanariedannelsen i denne 
rapport udgør det bymæssige perspektiv. Beliggenheds-
parametret i bygningsanalysen skal ses i samspil med 
en vurdering af, hvordan hver enkelt ejendom kan indgå 
i en relevant bymæssig og funktionel helhed. 

På baggrund af bygningsanalysens konklusioner og 
ejendommens bymæssige potentialer er det vurderet, 
at den ældre del af Gl. Grønningen og bygningerne som 
idag rummer Børnehaven Sønderskov ikke bør indgå i 
scenariedannelsen for fremtiden. 
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Børnehaven Sønderskov
Børnegården Nørreager

Gl. Grønningen - Bella Vista
Gl. Grønningen - ældre del

1905/1955-Bygningen
Tinglev Skole

Ikke vurderet

Hver bygning/bygningskompleks vurderes ud fra fire kri-
terier: Tilstand, Beliggenhed, Bevaringsværdi og Anven-
delse. Hvert kriterie tildeles en karakter fra 0-5, hvor 5 er 
bedst.

Tilstand er en vurdering af bygningens generelle stand, 
samt estimerede omkostninger i forhold til evt. at skulle 
overholde BR18.

Beliggenhed er en vurdering af, hvor centralt bygningen 
ligger, hvordan de trafikale forhold er, samt hvilken 
indflydelse bygningen potentielt har på den samlede 
oplevelse af Tinglev.

Bevaringsværdi er en vurdering af bygningens betyd-
ning for Tinglev ud fra en arkitektonisk og/eller kulturhi-
storisk betragtning.

Anvendelse er en vurdering af, hvor fleksibel bygningen 
er i forhold til relevante anvendelsesændringer, samt i 
hvor høj grad den vil være i stand til at leve op til krav om 
fx tilgængelighed og brand.
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Centerpladsens omgivelser

Nyt boligområde

Detaljerede studier af helheden  
omkring skolen og fritidscentret

Friluftsscenen

Byens forbindelse

Tinka

Sønderskovvej

Hjemmeplejen

Ungdomsklubben

Daginstitution(erne)

I FUNKTIONSROKADEN

UDENFOR FUNKTIONSROKADEN

EJENDOMME UDGÅR

Tinglev Skole og Fritidscenter 
og omgivelser 

1905- og 1955-bygningen 

Borgerhuset og bibliotektet 

Gl. Grønningen - Bella Vista

Gl. Grønningen - ældre del

Analysens scenarier
SCENARIER FOR HELHEDEN I ET BYMÆSSIGT PERSPEKTIV

FUNKTIONSROKADEN
Perspektiverne for en funktionsrokade i de kommunale 
ejendomme i Tinglev undersøges i en række scenarier 
for helheden i Tinglev. 

Undervejs i dialogen med aktørerne i byen og i den efter-
følgende identifikation og bearbejdning af scenarier, er 
det blevet tydeligt, at nogle af analysens byggebrikker er 
relevante for funktionsrokaden, mens andre kan under-
søges som særskilte bymæssige enheder. Disse særskil-
te studier kan dog beskrives i sin relation til scenarierne. 

Grafikken til højre opdeler byggebrikkerne i forhold til, 
hvilke der i analysen her indgår i scenarierne for funk-
tionsrokaden og hvilke der ikke gør. Derudover er nogle 
bygninger vurderet i så dårlig stand eller svage i et 
bystrategisk perspektiv, at de udgår af studiet i forhold 
til scenariedannelsen. Grafikken beskriver også hvilke af 
byggebrikkerne dette gælder for.  

Fra side 39 gennemgås de byggebrikker, som er udenfor 
funktionsrokaden, men som undersøges særskilt.

SCENARIERNE
Scenarierne er opstillet og beskrevet med baggrund i 
den viden, der er indsamlet og beskrevet om de enkelte 
byggebrikker. De viser studier i mulige bymæssige po-
tentialer, synergier og helheder.

Grundlæggende beskrives to scenarier for en opdateret 
anvendelse af de kommunale ejendomme i Tinglev:

 > Det ene er funderet i et ejendomsfokus, som baserer 
sig på at bruge den kommunale ejendomsmasse 
mest effektivt og at bygge mindst muligt nyt og til. 
Ulempen ved denne tilgang er, at der ikke skeles 
til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne 
skabes ved en mere gennemgribende tilgang til 
rokaden. Varianter af scenariet beskriver forskellige 
muligheder for at gøre ungdomsskolen mere synlig.

 > Det andet tager afsæt i at skabe byfunktionelle 
sammenhænge med en sammenhæng til de takter, 
der anslås i områdefornyelsesprogrammet og udvik-
lingsplanen. Scenariet handler primært om at styrke 
to funktionelle helheder i byen: Et børne- og unge- / 
kultur- og fritidsunivers omkring skolen og fritidscen-
tret og et offentlig service- og seniorunivers omkring 
Tinglev Midt (inkl. Gl. Grønningen og Ny Grønningen). 
Ved at samle de rigtige funktioner her, kan der opstå 
en række synergier af forskellig karakter. Varianterne 
af scenariet viser afvigelser fra en optimal helhed 
med afsæt i forskellige praktiske forhold. 

Scenarierne beskrives helt overordnet på de følgende 
sider. Den samlede vurdering i forbindelse med scena-
rierne og de øvrige bystudier findes på side 20 og frem. 
Scenarierne gennemgås efterfølgende enkeltvist og 
mere detaljeret i kapitlet ”Gennemgang af scenarier og 
varianter” på siderne 23-37. Side 38 beskriver, hvordan en 
mulig etapedeling kunne se ud. Fra side 39 beskrives de 
øvrige bystudier, som er udenfor funktionsrokaden. 
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HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

Tinglev Skole
og Fritidscenter

Området omkring
Tinglev Midt

Centerpladsen

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

Tinglev Skole
og Fritidscenter

Området omkring
Tinglev Midt

Centerpladsen

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

OVERSIGT OVER VARIANTERNE

Scenarie 1: Ejendomsfokus

Grundscenariet Variant 1A Variant 1B

I grundscenariet for ejendoms-
fokus fordeler funktionerne sig 
således: 

 > Byens daginstitutioner 
samles ved Nørreager, hvor 
der bygges til. Ejendommen 
som rummer Børnehaven 
Sønderskov kan være en 
arealreservation til udvidel-
se af bostedet ved siden af, 
sælges som den er, nedrives 
eller omdannes til salgbare 
parceller. 

 > 1905/1955-bygningen er fort-
sat funktionsløs.  

 > Hjemmeplejen flytter til Bella 
Vista og lejemålet på Indu-
striparken opsiges. 

 > Den ældre del af Gl. Grønnin-
gen nedrives. Tinka kan være 
en mulighed her, når Tinka 
kan finansiere sig selv. 

 > Ungdomsklubben flyttes 
ikke.

 > Biblioteket og Borgerhuset 
flyttes ikke.

Variant 1A afviger fra 
grundscenariet ved at flytte 
ungdomsklubben fra sin 
nuværende placering til 
1905/1955-bygningen.

Variant 1A afspejler et ønske om at 
skabe en mere synlig ungdoms-
klub og afhænger af, at der kan 
etableres det organiserings- og 
forretningsmæssige grundlag for at 
revitalisere bygningen.

Variant 1B afviger fra 
grundscenariet ved at flytte 
ungdomsklubben fra sin 
nuværende placering til et 
andet sted i skolens bygninger.

Variant 1B afspejler et ønske 
om at skabe en mere synlig 
ungdomsklub og afhænger af, at 
mere detaljerede studier i helheden 
omkring skolen afdækker et 
arealpotentiale i skolens bygninger. 
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OVERSIGT OVER VARIANTERNE

Scenarie 2: Funktionelle sammenhænge

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

Tinglev Skole
og Fritidscenter

Området omkring
Tinglev Midt

Centerpladsen

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ

HOVEDGADEN

GRØNNEVEJ

NØRREAGERVEJ
Grundscenariet Variant 2A Variant 2B Variant 2C Variant 2D

Variant 2A varierer fra 
grundscenariet ved at placere 
hjemmeplejen i det nuværende 
borgerhus / bibliotek. 

Varianten er relevant, hvis det 
viser sig, at relevante kommunale 
funktioner ikke kan indrette sig i 
borgerhuset / biblioteket. Der vil 
være en endnu stærkere funktionel 
sammenhæng med Ny Grønningen 
i denne variant. 

Varianten afhænger af mere 
detaljerede studier omkring 
det eksisterende borgerhus / 
bibliotek, hvor arealerne og 
indretningsmulighederne skal 
kvalificeres for at vurdere, 
om Hjemmeplejen passer i 
ejendommen. 

Variant 2B afviger fra 
grundscenariet ved at placere 
hjemmeplejen i Nørreager, 
som dermed ikke i samme 
grad bidrager til helheden ved 
Tinglev Midt. 

Varianten afspejler et ønske om 
at have en funktion i Nørreager 
med en høj bymæssig relevans. 
Synergipotentialet ift. at skabe et 
offentlig service- og seniorunivers 
omkring Tinglev Midt er dermed 
mindre end i grundscenariet. 
Varianten er relevant, hvis en 
bymæssigt relevant funktion i 
Nørreager vurderes vigtigere end 
at kunne skabe den bedst mulige 
funktionelle helhed omkring Tinglev 
Midt.

Varianten friholder hele Gl. 
Grønningen for nye funktioner, som 
dermed kan omdannes til en anden 
funktion samlet - fx til boliger. 

Variant 2D afviger fra 
grundscenariet ved at 
fastholde biblioteket / 
borgerhus ved Tinglev 
Midt og i stedet skabe 
et hus til ungdommen 
i 1905/1955-bygningen. 
Hjemmeplejen flyttes til 
Nørreager og Tinka etableres 
som et selvstændigt projekt.

Varianten er relevant, hvis 
biblioteket / borgerhuset ikke kan 
flyttes og hvis muligheden for 
at styrke børne-/ungeuniverset 
omkring skolen med et hus for 
ungdommen i 1905/1955-bygningen 
vurderes særligt attraktivt. 

Tinka kan etableres ved Gl. 
Grønningen, når Tinka har sikret sin 
finansiering. Tinka bør samtænkes 
med Borgerhuset og samtidig 
bidrage til et styrket dansk/tysk 
samarbejde.
 
Helheden omkring skolen vinkles 
mere mod børn og unge, mens 
der opstår mulighed for at styrke 
den dansk/tyske helhed med 
afsæt i Tinka. Offentlig service- og 
senioruniverset svækkes. 

Variant 2C afviger fra 
grundscenariet ved ikke at 
bygge en ny børnehave men en 
tilbygning ved den eksisterende 
ved Nørreager.

Varianten afspejler mulighederne, 
hvis en økonomisk vurdering viser, 
at en om-/tilbygning er mere 
attraktiv end nybyggeri, eller at 
det vurderes vigtigst at fastholde 
Nørreager som børnehave af andre 
hensyn (fx bæredygtighedshensyn 
ud fra en hypotese om, at det er 
mere bæredygtigt at renovere end 
bygge nyt).

Synergipotentialet i forhold til at 
skabe et stærkt børne- og unge- / 
kultur- og fritidsunivers ved skolen 
er mindre end grundscenariet.

I grundscenariet for 
funktionelle helheder fordeler 
funktionerne sig således: 

 > Der skabes et børne- og 
unge- / kultur- og fritidsu-
nivers ved skolen, hvor der 
bygges en moderne dagin-
stitution. De to eksisteren-
de daginstitutioner i byen 
forlades. Ungdomsklubben 
flyttes over terræn i skolens 
bygninger. 1905/1955-byg-
ningen omdannes til et nyt 
Borgerhus, som også rum-
mer Tinka og evt. bibliotek-
tet. Relevante kommunale 
funktioner indretter sig i det 
eksisterende borgerhus / 
bibliotek.

 > Der skabes et offentlig 
service- og seniorunivers 
omkring Tinglev Midt, hvor 
hjemmeplejen flytter til Bella 
Vista og forlader lejemålet 
på Industriparken. 

 > Den ældre del af Gl. Grøn-
ningen nedrives. Arealerne 
kan være en arealreservation 
eller omdannes til seniorbo-
liger. 
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Samlet vurdering
NYE HELHEDER OG DEN VIDERE PROCES

 > Området omkring skolen og fritidscentret

 > Arealerne omkring Rådhuset, Gl. Grønningen, Borger-
huset/Biblioteket og det nye plejehjem Ny Grønnin-
gen

 > Centerpladsen og dens omgivelser

Helheden omkring skolen kan styrkes ved at placere 
nye funktioner og ved at arbejde helhedsorienteret med 
udviklingen af området. Som scenarierne viser, har det 
betydning for andre steder i byen, hvis eksisterende 
byfunktioner flyttes hen til skolen. Hvis en ny daginstitu-
tion placeres i et nyt byggeri ved skolen, vil den være en 
bærende faktor i at skabe et sammenhængende børne- 
og ungeunivers omkring skolen. En konsekvens heraf er,  
at ejendommen på Nørreagervej 20 (den nuværende 
Børnegården Nørreager) forlades. Hvis den forlades, bør 
ejendommen få en ny funktion, som er vigtig i bymæssig 
forstand. Helheden omkring skolen og fritidscentret kan 
desuden præges af, hvad der vælges for 1905/1955-byg-
ningen: Skal bygningen fx være et sted for hele byen el-
ler et sted målrettet ungdommen? Funktionsmæssigt vil 
det være et relativt enkelt greb at skabe et ungdomshus 
i bygningen, mens det forretningsmodels- og organisa-
tionsmæssige vil kræve en del benarbejde og politiske 
(økonomiske) prioriteringer. Det forretningsmodels- og 
organisationsmæssige vil også kræve en væsentlig 
indsats, hvis huset skal være et ”byens hus”. Funktionelt 
vil ”byens hus”-løsningen kræve, at Tinka, Borgerhuset 

Scenarier  
for helheden Øvrige 

bystudier

Samlet  
vurdering

Projektets 
byggebrikker

Politisk valg om retning 
for udvikling af Tinglev

POTENTIALER FOR NYE HELHEDER 
De to scenarier ”Scenarie 1 - Ejendomsfokus” og ”Scena-
rie 2 - Funktionelle Sammenhænge” afspejler en forskel-
lig vægtning af hensyn til en effektiv drift af de kommu-
nale ejendomme over for hensyn til byens udvikling som 
helhed. 

Vælges scenarie 1 (eller varianter deraf) prioriteres 
driften af de kommunale ejendomme højest og vælges 
scenarie 2 (eller varianter deraf) prioriteres muligheden 
for samtidig at understøtte nye bymæssige helheder, vel 
vidende at der kan følge større økonomiske forpligtelser 
med, ligesom scenariet potentielt indebærer en van-
skeligere proces omkring udviklingen af ejendommene. 
Gevinsten ved scenarie 2 vil dog være en styrket by, der 
vil være mere robust overfor fremtiden. Det vil desuden 
være i varianter af scenarie 2, at områdefornyelsens og 
udviklingsplanens indhold mest tydeligt følges op af 
handlinger knyttet til de kommunale ejendomme. Set 
med de bystrategiske briller vil en af varianterne af Sce-
narie 2 derfor være at foretrække. 

Valget mellem de forskellige varianter af scenarie 2 bør 
bygges på, hvilke typer bymæssige sammenhænge 
man ønsker at understøtte politisk. Scenarievarianter-
ne og de øvrige bystudier viser, at særligt tre steder er 
relevante i forhold til at dyrke og styrke de bymæssige 
helheder: 
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og Biblioteket kan sameksistere og at der kan findes en 
ny anvendelse til det eksisterende Borgerhus/Bibliotek. 
Et argument for en flytning af Borgerhus/Bibliotek er, at 
der kan opnås en bedre placering bymæssigt, samt at 
biblioteksfunktionen sandsynligvis kan understøtte drif-
ten af huset. Det bymæssige potentiale i en aktivering 
af 1905/1955-bygningen på en af disse måder er stort, 
uanset at det kan være procesmæssigt svært.

Uanset scenarierne for de kommunale ejendomme 
peger analysen på et behov for at undersøge og vur-
dere Centerpladsen og dens omgivelser i lyset af byens 
øvrige udvikling. Styrkede forbindelser, byrumsindret-
ning, et blik på områdets anvendelser, markedsforhold 
og en dialog med relevante aktører kan være relevante 
elementer i arbejdet med Centerpladsens omgivelser. 
Arbejdet bør tage afsæt i og være tæt relateret til de 
øvrige valg for byudvikling, der tages på baggrund af 
analysens scenarier.

Omkring Rådhuset, Gl. Grønningen, Borgerhuset/Bib-
lioteket og Ny Grønningen er der et potentiale for at 
styrke området som et sted for offentlige funktioner. 
Præcis hvilke kan, som scenarievarianterne viser, være 
forskelligt og scenarievarianterne kaster forskellige 
behov for delundersøgelser af sig. Eksempelvis vil et 
”byen hus”-projekt i 1905/1955-bygningen betyde, at 
det nuværende borgerhus og evt. bibliotek skal finde 
en ny anvendelse. På arealerne for Gl. Grønningen er 
der et potentiale for at skabe nye boliger, der kan være 

relevante i forhold til muligheden for at etablere mindre 
boliger til seniorer, evt. bofællesskaber, som ligger nær 
bymidten og måske kan have synergi med placering af 
hjemmeplejen i Bella Vista. Arealerne kan også omdan-
nes til et centralt grønt område, der samtidig kan være 
en kommunal arealreservation i byen til endnu ukendte 
fremtidige behov. 

DEN VIDERE PROCES
01 Der bør sikres et fælles politisk fodslag for den videre 

udvikling i byen inklusiv de nødvendige økonomiske 
prioriteringer. På baggrund af de beskrevne udvik-
lingsmuligheder anbefales det, at der vælges en ret-
ning og et ambitionsniveau, som afspejler en tydelige 
prioritering af de forskellige hensyn og som dermed 
også peger på, hvilke afledte undersøgelser der bør 
igangsættes. Inden der vælges en retning, bør en 
række forhold undersøges yderligere (jf. punkterne 
2-5 nedenfor): Mere detaljerede studier omkring 
skolen, 1905/1955-bygningen ift. organisering og 
forretningsmodel samt valg af type af daginstitution 
og indledende økonomiske overvejelser. På baggrund 
af undersøgelserne kan der som et skridt på vejen 
ses mere indgående på få udvalgte scenarier, inden 
der endeligt fastlægges en retning. 

02 Omkring skolen og fritidscentret viser analyserne 
og de indledende skitser, at både mulighederne i 
skolens indre og på arealerne omkring skolen og 
fritidscentret bør belyses yderligere. Det anbefales, 

at der igangsættes et helhedsplanlignende arbejde, 
som også rummer skolens indre. Arbejdet bør omfat-
te mulighederne for en eventuel ny daginstitution og 
fremtiden for 1905/1955-bygningen. 

03 I de scenarier, hvor der arbejdes med funktionelle 
sammenhænge, rummer 1905/1955-bygningen 
forskellige potentialer i forhold til at styrke helheden 
omkring skolen, ligesom også denne bygning er 
vigtig i et byhistorisk perspektiv. Det skal afklares, om 
det reelt er muligt at skabe et ungdomshus eller et 
”byens hus” i ejendommen med de funktioner, der vil 
skulle rummes, for at huset bliver forretningsmæs-
sigt bæredygtigt og succesfuldt. Der er behov for en 
indgående dialog med de potentielle samarbejds-
partnere i huset for at klarlægge forretnings- og or-
ganiseringsmodellen. En del af dette arbejde vil også 
være at se nærmere på de ejendomme, som eventu-
elt fraflyttes. Hvis flere funktioner, hvoraf nogle even-
tuelt er private, skal sameksistere i 1905/1955-byg-
ningen, vil der også være behov for juridisk bistand til 
udarbejdelsen af det forretningsmæssige grundlag 
for huset. Erfaringer fra andre gode eksempelprojek-
ter som fx Maltfabrikken i Ebeltoft kan være relevant 
som inspiration. 

04 På den korte bane er valget af, hvilken type dagin-
stitution man ønsker i Tinglev (nybyg ved skolen eller 
tilbyg ved Nørreager) afgørende for, hvordan de øv-
rige kommunale ejendomme kan anvendes og hvilke 
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helheder, der kan skabes. Det bør derfor besluttes 
relativt snart, om der skal bygges en ny daginstitu-
tion eller om der skal bygges til ved Nørreager. Hvis 
Nørreager ikke skal rumme en børnehave, er det med 
afsæt i husets byhistoriske betydning vigtigt, at huset 
får en ny, relevant funktion. 

05 For at holde fokus på at klarlægge, hvilke retninger 
der kan beskrives for udviklingen af Tinglev og de 
kommunale ejendomme, indgår økonomi indtil vide-
re ikke i scenariedannelsen. Det anbefales, at der for 
fx 2-3 udvalgte scenarier beskrives en overordnet sce-
narieøkonomi med afsæt i økonomiske overslag over 
de bygningsmæssige forhold i bygningsanalysen fra 
Zeni Arkitekter, nedrivningsomkostninger og frasalg. 
Dette vil også kvalificere en mulig etapedeling. 

06 Centerpladsen er afgørende for Tinglevs bymidte og 
dens omgivelser bør undersøges yderligere. Under-
søgelserne bør ses i sammenhæng med de/den 
retning(er) der undersøges jf. pkt. 1., samt eventuelt 
punkt 7 herunder. 

07 Der bør træffes en beslutning om, hvordan man vil 
fremtidssikre boligudbuddet i Tinglev. Som analysen 
viser, kan der udvikles et nyt boligområde i byens 
sydvestlige udkant ved Ringridderpladsen, hvis der er 
et politisk ønske om at kunne tilbyde nye parcelhus-
grunde i Tinglev. Alternativt kan der arbejdes mere 
strategisk med omdannelsen af de centrale dele af 

Tinglev og her skabe muligheder for kompakte og 
seniorvenlige boliger nær byens øvrige faciliteter. 
Denne tilgang vil muliggøre flyttekæder internt i byen 
og sandsynligvis frigøre nogle af de eksisterende 
parcelhus til nye - og yngre - købere. 
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FUNKTIONER IDAG

De fremhævede prikker viser, hvor byggebrikkerne i 
i funktionsrokaden er placeret idag. 

BØRNEHAVE

PLEJEHJEMINGEN FUNKTION

HJEMMEPLEJE

UNGDOMSKLUB

BORGERHUS
BIBLIOTEK

BØRNEHAVE
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OM SCENARIE 1 
EJENDOMSFOKUS

Dette scenarie baserer sig på at bruge den kom-
munale ejendomsmasse mest effektivt og at byg-
ge mindst muligt nyt og til. Scenariet skeler ikke til, 
hvilke bymæssige effekter man kan skabe. 

Ved Børnegården Nørreager bygges der til og den 
ældre del istandsættes, så byens daginstitutioner 
samles i ét nyt moderne hus. Bygningen som idag 
huser Børnehaven Sønderskov på Sønderskovvej 
bliver ledig. Ejendommen kan være en arealreser-
vation til udvidelse af bostedet ved siden af, sæl-
ges som den er, nedrives eller omdannes til salg-
bare parceller.  

Som udgangspunkt er der i dette scenarie ingen 
funktion i 1905/1955-bygningen.  

Hjemmeplejen flytter ind i Bella Vista og lejemå-
let på Industriparken opsiges. Den ældre del af Gl. 
Grønningen nedrives og ligger hen som en grøn 
park/p-pladser/arealreservation med en god pla-
cering centralt i byen. Kultur- og aktivitetshuset 
Tinka kan være en mulighed her, når Tinka kan fi-
nansiere sig selv. 

Hvis Biblioteket og Borgerhuset skal opdateres, skal 
det i dette scenarie ske indenfor de eksisterende 
rammer.

Ungdomsklubben forbliver i kælderen under skolen 
og fritidscentret.

De fremhævede prikker repræsenterer byggebrik-
kerne som er med i funktionsrokaden. På de følgen-
de sider uddybes scenariets indhold, varianter og 
konsekvenser. 

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

PLEJEHJEM

BORGERHUS
EVT. TINKA BIBLIOTEK

UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

HJEMMEPLEJE
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Variant 1A

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

PLEJEHJEM

BORGERHUS
EVT. TINKA BIBLIOTEK

UNGDOMSHUS MED
UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

OM SCENARIE 1 
EJENDOMSFOKUS
VARIANT 1A

Variant 1A adskiller sig ved, at ungdomsklubben 
placeres i 1905/1955-bygningen, som omdannes til 
et hus for ungdommen.

HJEMMEPLEJE
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Variant 1B

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

PLEJEHJEM

BORGERHUS
EVT. TINKA BIBLIOTEK

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

OM SCENARIE 1 
EJENDOMSFOKUS
VARIANT 1B

Variant B adskiller sig ved, at ungdomsskolen flyt-
tes til en mere synlig placering over terræn i sko-
lens bygninger.

UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION HJEMMEPLEJE
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Dette scenarie baserer sig på at bruge den kommunale 
ejendomsmasse mest effektivt og bygge mindst muligt 
nyt. Scenariet fokuserer mindre på den bymæssige sam-
menhæng, men mere på at anvende det eksisterende 
frem for at bygge nyt. 

FUNKTIONER OG EJENDOMME
I ’Scenarie 1: Ejendomsfokus’ løses behovet for en opda-
teret daginstitution ved at bygge til ved Børnegården 

BYSTRATEGISK VURDERING

Nørreager, så byens daginstitutioner samles i en ny 
moderne helhed ved det eksisterende børnehus, som 
istandsættes og tilbygges. 

Bygningen, som idag huser Børnehaven Sønderskov på 
Sønderskovvej, bliver ledig og med afsæt i anbefalin-
gerne fra bygningsanalysen tilføres der i scenariet ikke 
en ny funktion til bygningen. Ejendommen kan være en 
arealreservation til udvidelse af bostedet ved siden af, 
sælges som den er, nedrives eller omdannes til salgbare 
parceller. 

Som udgangspunkt er der i dette scenarie ingen funk-
tion i 1905/1955-bygningen. Udgifterne, der vil være 
forbundet med en istandsættelse af bygningen, tæller 

med det rene ejendomsfokus ned i forhold til at flytte en 
ny funktion hertil. Se dog næste afsnit om varianter af 
scenarie 1. 

Hjemmeplejen flytter ind i Bella Vista, så det relativt dyre 
lejemål ved Industriparken kan opsiges. Den ældre del af 
Gl. Grønningen nedrives jf. Bygningsanalysens anbefa-
lingen og ligger hen som en grøn park/p-pladser/areal-
reservation med en god placering centralt i byen. Kultur- 
og aktivitetshuset Tinka kan være en mulighed her, når 
Tinka kan finansiere sig selv. 

Hvis Biblioteket og Borgerhuset skal opdateres, skal det i 
dette scenarie ske indenfor de eksisterende rammer.

Scenarie 1: Ejendomsfokus
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SCENARIE 1: UDVIDELSE AF DAGINSTITUTION1.1.2 NØRREAGERVEJ 20

1:500

Den eksisterende børnehave i midterfl øjen, samt gymnastiksalen i 
østfl øjen bevares, overfl ader istandsættes.
Vestfl øjen, der i dag står tom, indrettes til vuggestue i to plan.

Mod nord etableres ny tilbygning i to etager, med fi re nye børneha-
vestuer, med tilhørende funktioner.
Tilbygningen udføres i to plan, for at minimere inddragelsen af le-
gepladsarealet, samt for, så vidt muligt, at bevare den eksisterende 
bygnings tilknytning til udearealerne.

Der kan etableres særskilt legeplads for vuggestuen på den nuværen-
de forplads mod syd. Der vil være forbindelse til øvrige legearealer via 
dør mellem hovvedbygning og gymnastiksal.

Den eksisterende træbygning, nord for gymnastiksalen, kan bevares, 
men foreslås fl yttet til en fj erne del af legepladsen.

Iht. Aabenraa Kommunes Parkeringsvedtægter, vil en daginstitution 
af denne størrelse udløse krav om ca. 31 P-pladser (med udgangs-
punkt i 30 ansatte).

Forudsætter
- Eksisterende bygning renoveres, primært indvendigt.
- Legepladsareal udvides mod nord.
- Der kan etableres parkering på kommunal grund (?) mod nord. Vej 
   bør desuden gennemføres til Nørrehaven mod nord. Gøres evt. 
   ensrettet.
- Tilgængeligheds- samt brand- og redningskrav kan opfyldes.
- Mængden af vuggestuebørn kan rummes i vestfl øjen. Det vurderes, 
   at der max er plads 23 børn.

Konklusion
Det er muligt at udvide den eksisterende daginstitution, men det 
er ikke uden udfordringer. Dels er det en arkitektonisk udfordrende 
bygning at udvide, og dels er der udfordringer med tilgængelighed og 
brandkrav i de eksisterende bygninger.
Især vestfl øjen er svær at udnytte, og ligger uden direkte forbindelse 
til øvrige bygninger.
At den eksisterende bygning er opdelt i tre, separate bygningskrop-
pe, er desuden ikke hensigtsmæssigt i forhold til de funktionelle sam-
menhænge, samt i forhold til drift og vedligehold.
Derudover er der en udfordring i forhold til etablering af tilstræk-
kelige parkeringspladser, samt især adgangen til disse. Den eksiste-
rende tilkørselsvej fra Nørreagervej er ensporet, uden mulighed for 
udvidelse.  

1:500
Kælderplan 1. salStueplan

1:750
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(NYBYG)

(NYBYG)

1.2 GL. GRØNNINGEN SCENARIE 1: HJEMMEPLEJEN

1:500 1:500

Eksisterende, oprindelige plejecenter nedrives.
Den nyere del af plejecentret, Bella Vista, indrettes til hjemsted for 
den udkørende hjemmepleje. Sygeplejeklinkeer og faciliteter til gen-
optræning placeres i nybygning ud mod Grønnevej.
Den retsrende del af matriklen kan evt. inddrages til opførelse af nye, 
almene boliger.

Forudsætter
- Den eksisterende bygning, Bella Vista, istandsættes, og opgraderes 
til at kunne  opfylde BR18. Dette vurderes dog ikke at være proble-
matisk.

Konklusion
Bella Vista vil kunne rumme de krævede faciliteter til hjemmeplejen, 
men det kræver noget ombygning, hvor især de eksisterende badvæ-
relser er i vejen for en brugbar indretning.
Sygeplejeklinikker og genoptræning har ikke nogen direkte, funkti-
onel sammenhæng med hjemmeplejen, men de vil nyde godt af den 
centrale placering i byen - derudover fi ndes disse to funktioner alle-
rede på adressen i dag, og brugerne er vandt til placeringen.

Dette overordnede rumprogram er blot vejledende, og baseret på indledende interview med hjemmeplejen. Såfremt scena-
riet ønskes yderligere belyst, skal krav og ønsker undersøges nærmere.
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1.2 GL. GRØNNINGEN SCENARIE 2: TINKA

(NYBYG)

1:500 1:500

Dette overordnede rumprogram er blot vejledende, og baseret på tilsendt skitse fra Tinglev Forum.

Eksisterende plejecenter nedrives, med undtagelse af den nyeste 
fl øj, Bella Vista.
Ud mod Grønnevej etableres et nyt aktivitets- og kulturhus, TINKA.
Bella Vista udnyttes til ”hotelværelser”/gæsteboliger i forbindelse 
med  kulturhuset.
Den resterende del af matriklen udlægges til kultur-bypark, eller ud-
lægges til almene boliger, som i scenarie 1.

Forudsætter
-  Den eksisterende bygning, Bella Vista, istandsættes, og opgra-
deres til at kunne  opfylde BR18. Dette vurderes dog ikke at være 
problematisk.

Konklusion
De eksisterende plejeboliger i Bella Vista vil uden nævneværdig om-
bygning kunne indrettes til udlejningsværelser. Der reelt mini-lejlig-
heder.
Det nye kulturhus kan få en fi n, eksponeret placering ud mod Grøn-
nevej, og det eksisterende parkeringsareal vil til dels kunne genan-
vendes.
Ønske man at indtænke bæredygtighedsaspekt, kan man fx under-
søge, hvorvidt tegl fra de nedrevne bygninger kan genanvendes i det 
nye byggeri.

Skitse af en samlet daginstitution ved Nørreager med 
en ny tilbygning. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 18. 

Skitse af hjemmeplejen i Bella Vista. Tegningen viser også en 
variant, hvor den ældre del af Gl. Grønningen er revet ned og 
arealet solgt til boliger. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 25. 

Skitse af Tinka og gæsteværelser ved Gl. Grønningen. Tinka 
kan også ligge som et selvstændigt byggeri på ejendom-
men. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 26. 
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Ungdomsklubben forbliver i kælderen under skolen og 
fritidscentret - se dog næste afsnit om varianter af 
Scenarie 1.  

VARIANTER AF SCENARIET
Varianterne af scenariet beskriver to muligheder for at 
skabe en mere synlig ungdomsskole og -klub ved skolen. 

En udfordring i scenariet er, at den bymæssigt vigtige 
1905/1955-bygning står tom. I Variant 1A (se kort s. 26) af 
scenariet kan ideen om at samle funktioner for ung-
dommen i huset genbesøges, og det kan undersøges, 
om bygningen kan omdannes til et hus for ungdommen, 
hvor også ungdomsklubben placeres. Valget af Variant 
1B vil kræve, at der kan findes en gangbar model for 
finansieringen af den nødvendige renovering og ombyg-
ning, samt for driften og organiseringen af huset. 

I Variant 1B (se kort s. 27) som fortsat vil efterlade 
1905/1955-bygningen tom, kan ungdomsskolens ønske 
om at flytte i andre lokaler ”over terræn” undersøges løst 
ved at placere ungdomsskolen i skolens bygninger. Sko-
len er, som nævnt i afsnittet om analysens byggebrikker, 
i sin tid bygget til et større elevtal end den rummer i dag. 
Valget af Variant 1B bør bero på mere detaljerede studier 
af skolen og helheden omkring den.

OPSUMMERING OG BYSTRATEGISK VURDERING
De fleste kommunale ejendomme vil kunne få en ny 
funktion og de ejendomme, der er vurderet svære at 
revitalisere med en ny funktion, afstås. I scenariet indgår 
der ikke en målsætning om også at bruge rokaden til at 
skabe nye mere fordelagtige bymæssige helheder, så 
der er ingen nævneværdige funktionelle synergier i sce-

nariet. Scenariet bidrager dermed ikke i særlig høj grad 
til at indfri områdefornyelsesprogrammets visioner.  

En af de bymæssige udfordringer i Tinglev er, at der er 
behov for at samle og skabe sammenhæng mellem de 
steder og funktioner, som skaber byliv og aktivitet. Vigti-
ge bylivsskabende elementer vil i scenariet fortsat være 
”gemt” væk fra byens forside langs Hovedgaden (fx ung-
domsklubben). Borgerhuset, Biblioteket og Tinka rummer 
en række overlappende grundtanker og med forskellige 
placeringer i byen er der risiko for, at funktionerne kon-
kurrerer mod hinanden om aktiviteter, byliv mv. ”Byens 
forbindelse” vil være det, som binder dem sammen. 

Børnegården Nørreager bærer en vis kulturhistorisk vær-
di i byen og det betyder noget, at bygningen fortsat kan 
have en vigtig funktion i Tinglev - fx fortsat som børne-
have. Daginstitutionen ligger ikke sammen med skolen, 
selvom den er tæt på og det indebærer, at potentialet 
for at skabe et sammenhængende sted i byen for børn 
og unge med scenarie 1 ikke fuldt ud bliver forløst.

I scenarie 1 vil en nedrivning af 1905/1955-bygningen 
være et sandsynligt udfald. Hvis bygningen rives ned, 
opstår der nye muligheder for skolen i forhold til at 
arbejde med forpladsen, synlighed og ankomsten til 
skolen fra Hovedgaden, men byen vil miste en markant 
bygning, som har en historisk betydning for Tinglev. 
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Børn- og unge- /  
Kultur-og fritidsunivers

Offentlig service
og seniorunivers

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

HJEMMEPLEJEBORGERHUS
TINKA

(BIBLIOTEK)

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

OM SCENARIE 2 
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE

Dette scenarie baserer sig på, at der gennemfø-
res en funktionsrokade i byen under hensyntagen 
til hvilke funktioner, der har funktionelle sammen-
hænge med hinanden. Rokaden understøtter to 
byfunktionelle helheder: Et børne- og unge- / kul-
tur- og fritidsunivers ved skolen og et offentlig ser-
vice- og seniorunivers omkring Tinglev Midt. 

Behovet for en opdateret daginstitution løses ved 
at bygge en ny daginstitution ved skolen, så den 
kan styrke helheden for børn og unge her. 

Børnegården Nørreager bliver umiddelbart uden 
funktion, selvom ejendommen jf. bygningsana-
lysen har en væsentlig by- og bevaringsmæssig 
værdi. Der bør findes en ny relevant funktion til 
ejendommen. Bygningen som idag huser Børneha-
ven Sønderskov på Sønderskovvej bliver også ledig. 
Ejendommen kan være en arealreservation til ud-
videlse af bostedet ved siden af, sælges som den 
er, nedrives eller omdannes til salgbare parceller. 

I 1905/1955-bygningen undersøges et nyt ”Byens 
Hus”, som forener Tinka og Borgerhuset, samt evt. 
biblioteket og supplerer helheden omkring skolen i 
forhold til kultur- og fritidstilbud. 

Ungdomsskolen placeres i skolens bygninger ud fra 
tesen om, at der i skolen kan være et arealmæssigt 
overskud.

Hjemmeplejen placeres i Bella Vista, så det relativt 
dyre lejemål ved Industriparken kan opsiges. Der 
bygges nyt i tilknytning til Bella Vista jf. bygnings-
analysen s. 25. Den resterende del af byggegrun-
den efter Gl. Grønningen kan henstå som et grønt 
areal og være en arealreservation til fremtidige of-
fentlige formål med en god placering i byen eller 
omdannes til seniorvenlige boliger.

De fremhævede prikker repræsenterer byggebrik-
kerne, som er med i funktionsrokaden. På de føl-
gende sider uddybes scenariets indhold, varianter 
og konsekvenser. 

UNGDOMSKLUB

AREAL- 
RESERVATION
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Børn- og unge- /  
Kultur-og fritidsunivers

Offentlig service
og seniorunivers

Variant 2A

OM SCENARIE 2 
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE
VARIANT 2A

Variant 2A adskiller sig ved at placere hjemmeple-
jen i det nuværende bibliotek og borgerhus. Relati-
onen til Ny Grønningen vil kunne være endnu stær-
kere end i grundscenariet, men der er en række 
forhold som skal afklares ift. løsningen.

Arealerne ved Gl. Grønningen kan henstå som et 
grønt areal og være en arealreservation til fremti-
dige offentlige formål med en god placering i byen 
eller omdannes til boliger.

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

BORGERHUS
TINKA

(BIBLIOTEK)

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

UNGDOMSKLUB

AREALRESERVATION

HJEMMEPLEJE
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Børn- og unge- /  
Kultur-og fritidsunivers

Variant 2B

OM SCENARIE 2 
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE
VARIANT 2B

Variant 2B adskiller sig ved at hjemmeplejen place-
res i Nørreager, som således ikke efterlades funk-
tionsløs. Helheden omkring et nyt offentlig service 
og seniorunivers svækkes.

Arealerne ved Gl. Grønningen kan henstå som et 
grønt areal og være en arealreservation til fremti-
dige offentlige formål med en god placering i byen 
eller omdannes til boliger.

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

HJEMMEPLEJE

BORGERHUS
TINKA

(BIBLIOTEK)

UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

INGEN FUNKTION

AREALRESERVATION
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Børn- og unge- /  
Kultur-og fritidsunivers

Offentlig service
og seniorunivers

Variant 2C

OM SCENARIE 2 
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE
VARIANT 2C

Variant 2C adskiller sig ved at fastholde en dag-
institution i Nørreager - med en ny tilbygning - 
således at Nørreager ikke eftelades funktionsløs. 
Børnehaven bidrager dermed ikke til at styrke hel-
heden omkring et børne- og unge- / kultur- og fri-
tidsunivers omkring skolen og fritidscentret.

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

BORGERHUS
TINKA

(BIBLIOTEK)

UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

HJEMMEPLEJE

AREAL- 
RESERVATION
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Børn- og ungeunivers

Tinka som midtpunkt i styrket
dansk/tysk samarbejde 

Variant 2D

OM SCENARIE 2 
FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE
VARIANT 2D

Variant 2D adskiller sig ved at placere et hus for 
byens unge i 1905/1955-bygningen, der også vil 
kunne rumme ungdomsklubben. Denne løsning er 
relevant, hvis det viser sig, at biblioteket og borger-
huset ikke kan flyttes fra sin nuværende placering. 
Hjemmeplejen er placeret i Nørreager, som der-
med ikke efterlades funktionsløs - men samtidig 
svækkes helheden for offentlig service og seniorer 
omkring Tinglev Midt. 

Tinka er i Variant 2D placeret ved Gl. Grønningen. 
Med en placering her, nær Borgerhuset, vil det 
være relevant at overveje Borgerhusets og Tinkas 
indhold i en sammenhæng, med fokus på at un-
derstøtte synergier samtidig med at begge huses 
bymæssige relevans sikres. Som i ejendomsscena-
riet vil Tinka kunne etableres uafhængigt, når Tin-
ka kan finansiere sig selv. Med Tinka på denne pla-
cering er det oplagt, at det bidrager til et styrket 
dansk/tysk samarbejde.

Hvis ikke Tinka placeres her, kunne alternativer 
være at placere Hjemmeplejen i Bella Vista som i 
andre varianter eller lade arealerne stå hen som en 
arealreservation med en god placering i byen.

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

TINKA

INGEN FUNKTION

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

BORGERHUS
BIBLIOTEK

UNGDOMSHUS MED
UNGDOMSKLUB

HJEMMEPLEJE
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BYSTRATEGISK VURDERING

Scenarie 2 baserer sig på, at der gennemføres en funkti-
onsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner 
der har funktionelle sammenhænge med hinanden og 
hvordan placeringen af byfunktionerne kan tale ind i 
den retning, der er sat med områdefornyelsesprogram-
met og udviklingsplanen. I udgangspunktet er der her 
et mindre fokus på at indrette ejendomsmassen med 
mindst muligt behov for ny økonomi, renoveringer, ny-
byggeri og ejendomsdrift.

Scenariet handler primært om at styrke to funktionelle 
helheder i byen: Et børne- og unge- / kultur- og fritidsu-
nivers omkring skolen og fritidscentret og et offentlig 
service- og seniorunivers omkring Tinglev Midt (inkl. 
Gl. Grønningen og Ny Grønningen). Ved at samle flere 

funktioner der kredser om samme tema, undersøges 
de mulige styrkede helheder. Det kan være en vej til at 
opnå synergier mellem funktioner og højne den ople-
vede bymæssige kvalitet. Varianterne af scenariet viser 
afvigelser fra en optimal helhed med afsæt i forskellige 
praktiske forhold.

Scenarie 2: Funktionelle sammenhænge

TINGLEV HELHEDSPLAN |  bygningsanalyse |  15.03.2022 23

Dette overordnede rumprogram er blot et estimat baseret på erfaringstal. Såfremt scenariet ønskes yderligere belyst, skal krav og ønsker undersøges nær-
mere.

Iht. Aabenraa Kommunes Parke-
ringsvedtægter, vil en daginstitution 
af denne størrelse udløse krav om 
ca. 31 P-pladser (med udgangs-
punkt i 30 ansatte).

1:1000

Der opføres en helt ny daginstitution i forbindelse med det samlede 
ankomstareal for skole, fritidscenter og svømmehal.
Placeringen kan udnyttes til at opnå en synergieff ekt i forbindelse 
med de eksisterende faciliteter i området, samt styrke samarbejdet 
mellem skole og daginstitution.
Ved at opføre en helt ny daginstitution, vil det sandsynligvis være 
muligt at opnå et byggeri, der i højere grad opfylder de krav og øn-
sker, der bliver opstillet for den nye institution.
Den viste placering på stedet for de eksisterende tennisbaner er blot 
en mulighed, og ikke et endeligt afk laret mulighed.
Daginstitutionen bør kunne udnytte den eksisterende parkeringska-
pacitet.

Det nedenstående rumprogram er et erfaringsbaseret estimat. Ved 
en viderebearbejdning, bør dette dog konkretiseres yderligere, så 
det i højere grad opfylder ønsker til fx. evt. pædagogisk profi l samt 
Aabenraa Kommunes krav.

Den viste bygningskrop er udelukkende et udtryk for et ca. omfang 
af en ny daginstitution til 120 børn, og er ikke et gennemarbejdet 
forslag til disponering.

Forudsætter
- Fritidscentret har mulighed for at afstå et areal til byggeri.

Konklusion
Opførelsen af en ny daginstitution vil næppe være væsentligt dyrere 
end renovering og tilbygning af en af de to eksisterende børnehaver, 
og man vil med al sandsynlighed kunne opnå en mere tidssvarende 
institution, uden væsentlige kompromiser. Omvendt vil man dermed 
ikke udnytte de bæredygtige perspektiv i at udnytte den eksisteren-
de bygningsmasse. I forbindelse med evt. nedrivning af kommuna-
le ejendomme, bør det undersøges, i hvilket omfang materialer kan 
genanvendes i opførelsen af den nye institution.

MULIG PLACERING, NYBYGGERI1.1.3 NY DAGINSTITUTION

1905- & 1955-BYGNINGEN

Kælderplan

1. sal

Stueplan

2. sal

10 M
Skitse af en nybygget daginstitution ved skolen hvor der idag 
er tennisbanen. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 23. 

Skitse af 1905/1955-bygningen som det nye ”Byens Hus”. Med 
det viste omfang tilbygning kan huset også rumme et evt. 
flyttet bibliotek. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 29.  

FUNKTIONER OG EJENDOMME
I grundscenariet for ’Scenarie 2: Funktionelle sammen-
hænge’ løses behovet for en opdateret daginstitution 
ved at bygge en ny daginstitution ved skolen - fx ved 
tennisbanerne jf. bygningsanalysens s. 23. På den måde 
kan børnehaven indgå som en brik i et samlet moderne 
børne-/ungeunivers omkring skolen. 

Børnegården Nørreager bliver umiddelbart uden 
funktion. Jf. bygningsanalysen har ejendommen dog 
en væsentlig by- og bevaringsmæssig værdi, så der vil 
være en vigtig opgave med at finde en relevant funktion 
til bygningen. Se i øvrigt næste afsnit om varianter af 
scenariet, hvor der beskrives varianter med en funktion i 
Nørreager.

Bygningen som idag huser Børnehaven Sønderskov på 
Sønderskovvej bliver ledig og med afsæt i anbefalin-
gerne fra bygningsanalysen tilføres der i scenariet ikke 
en ny funktion til bygningen. Ejendommen kan være en 
arealreservation til udvidelse af bostedet ved siden af, 
sælges som den er, nedrives eller omdannes til salgbare 
parceller.

I 1905/1955-bygningen undersøges et nyt ”Byens Hus”, 
som forener Tinka og Borgerhuset. Huset kan styrkes, 
hvis det også viser sig muligt at flytte Biblioteket hertil. 
Samlingen af offentlige og private funktioner stiller krav 
til organiseringen og forretningsmodellen bag huset. 
Modellen skal detaljeres og undersøges særskilt med 
juridisk bistand. Modellen baserer sig desuden på tesen 
om, at det nuværende Borgerhus i høj grad anvendes 
af den kommunale administration i dagtimerne, så det 
skal afklares, om administrationen helt kan overtage 
lokalerne som idag rummer Borgerhuset. 
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Ungdomsskolens ønske om at flytte i andre lokaler ”over 
terræn” løses ved at placere ungdomsskolen i skolens 
bygninger. Skolen er, som nævnt i afsnittet om analy-
sens byggebrikker, i sin tid bygget til et større elevtal end 
den rummer i dag, så der kan være mulighed for at pla-
cere funktioner indenfor skolens areal. Se i øvrigt næste 
afsnit om varianter. 

Hjemmeplejen placeres i Bella Vista, så det relativt dyre 
lejemål ved Industrivejparken kan opsiges. Der bygges 
evt. nyt i tilknytning til Bella Vista jf. bygningsanalysen 
s. 25. Den resterende del af byggegrunden efter Gl. 
Grønningen, ligger hen som en grøn park, p-pladser eller 
lignende og fungerer som en arealreservation til fremti-
dige offentlige formål. Alternativt kan arealet sælges til 
boliger.

VARIANTER AF SCENARIET
En række varianter af scenariet forholder sig til en række 
praktiske udfordringer ved grundscenariet. Udfordrin-
gerne er primært, at Nørreager efterlades uden funkti-
on, samt at et Borgerhus i 1905/1955-bygningen kræver, 
at det nuværende borgerhus/bibliotek kan finde en ny 
anvendelse.

 > Variant 2A (se kort side 31): Varianten adskiller sig 
fra grundscenariet ved at hjemmeplejen placeres i 
det nuværende bibliotek og borgerhus - et relevant 

scenarie hvis det viser sig, at relevante kommunale 
funktioner ikke kan indrette sig i ejendommen. Der vil 
være en endnu stærkere funktionel sammenhæng 
med Ny Grønningen i denne variant. Hvis scenariet 
vurderes relevant, bør der udføres mere detaljerede 
studier af hjemmeplejen på denne placering for at 
kvalificere arealerne og indretningsmulighederne. 
Arealerne ved Gl. Grønningen kan være en arealre-
servation til fremtidige offentlige formål eller større 
boligudviklingsmulighed ved Gl. Grønningen. 

 > Variant 2B (se kort side 32): Hjemmeplejen vil, ifølge 
bygningsanalysens s. 20, kunne placeres i Nørrea-
ger. Varianten er relevant, hvis det vurderes vigtigst, 
at Nørreager fortsat rummer en væsentlig bymæs-
sig funktion. Ulempen ved denne variant er at den 
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(NYBYG)

(NYBYG)

1.2 GL. GRØNNINGEN SCENARIE 1: HJEMMEPLEJEN

1:500 1:500

Eksisterende, oprindelige plejecenter nedrives.
Den nyere del af plejecentret, Bella Vista, indrettes til hjemsted for 
den udkørende hjemmepleje. Sygeplejeklinkeer og faciliteter til gen-
optræning placeres i nybygning ud mod Grønnevej.
Den retsrende del af matriklen kan evt. inddrages til opførelse af nye, 
almene boliger.

Forudsætter
- Den eksisterende bygning, Bella Vista, istandsættes, og opgraderes 
til at kunne  opfylde BR18. Dette vurderes dog ikke at være proble-
matisk.

Konklusion
Bella Vista vil kunne rumme de krævede faciliteter til hjemmeplejen, 
men det kræver noget ombygning, hvor især de eksisterende badvæ-
relser er i vejen for en brugbar indretning.
Sygeplejeklinikker og genoptræning har ikke nogen direkte, funkti-
onel sammenhæng med hjemmeplejen, men de vil nyde godt af den 
centrale placering i byen - derudover fi ndes disse to funktioner alle-
rede på adressen i dag, og brugerne er vandt til placeringen.

Dette overordnede rumprogram er blot vejledende, og baseret på indledende interview med hjemmeplejen. Såfremt scena-
riet ønskes yderligere belyst, skal krav og ønsker undersøges nærmere.
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1.2 GL. GRØNNINGEN SCENARIE 3: ALMENE BOLIGER

(NYBYG)

(NYBYG)

(NYBYG)

Eksisterende plejecenter nedrives, med undtagelse af den nyeste 
fl øj, Bella Vista, der indrettes til boliger.
Øvrige del af grunden udlægges til etablering af nye boliger, evt. som 
almene boliger.

Forudsætter
-  Den eksisterende bygning, Bella Vista, istandsættes, og opgra-
deres til at kunne  opfylde BR18. Dette vurderes dog ikke at være 
problematisk.

Konklusion
Dette centrale område i Tinglev bør være attraktivt boligområde. 
Behovet for nye boliger i Tinglev kendes dog ikke.

Skitse af hjemmeplejen i Bella Vista. Tegningen viser også 
den variant, hvor den ældre del af Gl. Grønningen er revet 
ned og arealet solgt til boliger. Se i øvrigt bygningsana-
lysen s. 25. 

Skitse af hele Gl. Grønningen (på nær Bella Vista) er revet ned og 
hele arealet solgt til boliger. Se i øvrigt bygningsanalysen s. 27. 
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SCENARIE 3: GENOPTRÆNING, HJEMME- OG SYGEPLEJE1.1.2 NØRREAGERVEJ 20

1:500
Kælderplan 1. salStueplan

Eksisterende børnehave kan med forholdsvis lette ombygninger fun-
gere som hjemsted for både hjemmeplejen, sygeplejen og genoptræ-
ningsfaciliteter. Hjemmeplejen vil dog skulle fordeles ikke alene på 
to etager, men også på to bygninger, da omklædningsfaciliteter er 
foreslået placeret i den vestlige fl øj, hvor også sygeplejeklinikken er 
foreslået placeret.
Bygningen vil, ud over generel overfl aderenovering, skulle kunne leve 
op til BR18, herunder krav om tilgængelighed, hvilket sandsynligvis 
vil være omkostningstungt, og ikke uden udfordringer.
Parkering til hjemmeplejen placeres langs med skel mod vest, med 
indkørsel fra Nørreagervej og udkørsel til Nørrehaven. 
Parkering for gæster til sygepleje og genoptræning kan i et vist om-
fang evt. etableres i det grønne gårdrum. Dette bør dog være under 
forudsætning af, at de eksisterende træer bevares.

Forudsætter
- Det kan accepteres, at hjemmeplejen er spredt på fl ere bygninger 
   og fl ere etager 
- Tilgængelighedskrav kan opfyldes på en arkitektonisk, forsvarlig 
   måde.
- Der kan fi ndes anvendelse til den eksisterende legeplads.
- Eksisterende hovedtrappe opfylder gældende krav.
- Der kan etableres ind-/udkørsel mod nord, fra Nørrehaven.

Konklusion
De tre forskellige, og overvejende selvstændige funktioner kan med 
god mening fordeles i de tre eksisterende bygningskroppe, der skal 
dog være fokus på at løse udfordringer med tilgængelighed og brand-
krav.

Skitse af hjemmepleje i Nørreager. Se i øvrigt byg-
ningsanalysen s. 20. 
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funktionelle sammenhæng og synergimulighederne 
mellem Hjemmepleje og Ny Grønningen svækkes. 
Variant 2B friholder hele Gl. Grønningen for nye funk-
tioner. Når den ældre del er revet ned, kan arealerne 
være en arealreservation til fremtidige offentlige for-
mål, et grønt område centralt i byen eller omdannes 
til boliger. Bygningsanalysens side 27 viser en skitse 
på det. 

 > Variant 2C (se kort side 33): Daginstitution (med en 
tilbygning) forbliver i Nørreager i stedet for ved sko-
len. Varianten er relevant, hvis en eventuel økonomisk 
vurdering peger på, at det er billigere at tilbygge end 
at nybygge og det vægter højere end muligheden for 
at daginstitutionen kan bidrage til en funktionel hel-
hed omkring skolen. Det kan også vurderes vigtigst 
at fastholde Nørreager som daginstitution af andre 
hensyn - fx bæredygtighedshensyn, ud fra en hypo-
tese om, at det er mere bæredygtigt at renovere end 
bygge til. Ulempen ved denne variant er, at mulighe-
den for at skabe et moderne børne- og ungeunivers 
ved skolen ikke forløses til fulde, fordi børnehaven ikke 
indgår i helheden omkring skolen. 

 > Variant 2D (se kort side 34): 1905/1955-bygningen 
omdannes til et Ungdomshus, hvor også ungdoms-
klubben placeres. Det vil være en styrkelse af børne-/
ungeuniverset omkring skolen, som vil kunne rumme 
et helt børne- og ungeliv fra vuggestue til udgan-
gen af 9. klasse, inklusiv fritidslivet i teenageårene. 
Det vil kræve, at der kan findes en gangbar model 
for finansieringen af den nødvendige renovering og 
om- og tilbygning af 1905/1955, samt for driften og 
organiseringen af huset. Tinka kan etableres ved Gl. 
Grønningen, når Tinka har sikret sin finansiering. 
Med en placering her nær Borgerhuset vil det være 
relevant at overveje Borgerhusets og Tinkas indhold 
i en sammenhæng, med fokus på at understøtte 
synergier samtidig med at begge huses bymæssige 
relevans sikres. Det er oplagt, at huset med sin pla-
cering bidrager til et styrket dansk/tysk samarbejde. 

Hvis ikke Tinka placeres her, kunne alternativer være 
at placere Hjemmeplejen i Bella Vista, som i andre 
varianter, eller lade arealerne stå hen som en areal-
reservation med en god placering i byen.

OPSUMMERING OG BYSTRATEGISK VURDERING
Varianterne kan som vist i større og mindre grad indfri 
potentialet for at styrke især et børne- og unge- / kultur- 
og fritidsunivers omkring skolen og fritidscentret og et 
offentlig service- og seniorunivers omkring Tinglev Midt 
(inkl. Gl. Grønningen og Ny Grønningen). Valget mellem 
de forskellige varianter af scenarie 2 bør bygges på, 
hvilke typer bymæssige sammenhænge man ønsker at 
understøtte politisk og styres desuden jf. beskrivelserne 
af varianterne af en række praktiske forhold omkring 
ejendommene. 

Omkring Gl. Grønningen, Rådhuset og Ny Grønningen 
kan der især i grundscenariet, Variant 2A og Variant 
2C skabes en bymæssig helhed, som understøtter et 
offentlig service- og seniorunivers. Fra Bella Vista mod 
Ny Grønningen vil der kunne skabes et hotspot for of-
fentlig service, som ligger relativt nær Centerpladsen. 
Arealerne ved Gl. Grønningen muliggør i nogle varianter 
et boligprojekt. Boliger her (som typologimæssigt kan 
minde om nabobebyggelsen med almene boliger) ligger 
godt og centralt og har ikke samme behov for ekspone-
ring som nogle af de andre varianter af funktioner, der 
er undersøgt her. Muligheden for at bygge flere mindre 
boliger centralt i Tinglev skal ses i sammenhæng med 
studierne vedrørende et nyt boligområde i den sydvestli-
ge udkant af Tinglev på side 43.  

Potentialet for at skabe et børne- og unge- / kultur- og 
fritidsunivers omkring skolen og fritidscentret løftes i alle 
varianterne, dog svagest i variant 2C, hvor daginstitutio-
nen ikke bidrager til helheden ved skolen og variant 2D, 
hvor borgerhusprojektet udgår af helheden ved skolen.

Det samlede borgerhusprojekt i 1905/1955-bygningen, 
som skitseres i bygningsstudiet s. 30, vil kunne skabe en 

ny levende forside fra skolen mod Hovedgaden. Ekspo-
neringen vil være meget høj og borgerhuset vil placere 
sig som det vestlige endepunkt på Byens Forbindelse. 
Ved at samle de mange (delvist overlappende) drømme 
om et nyt kulturhus ét sted, kan der skabes et byggeri, 
som fint vil indgå i det liv, som leves omkring skolen og 
som udvider den periode af døgnet, hvor der vil være 
liv i området. Bygningen - samt en eventuel tilbygning - 
rummer mange kvadratmeter, så det kan overvejes, om 
det samlede borgerhusprojekt kan suppleres med endnu 
flere funktioner (fx musikskolen, der idag har til huse på 
skolen) eller om nogle af byens foreninger vil kunne flytte 
hertil. Det understreges dog, at et projekt hvor kom-
munale og private aktører samles under ét tag erfa-
ringsmæssigt kræver et stort organisatorisk, juridisk og 
forretningsmodelsmæssigt benarbejde. 

Omkring skolen og fritidscentret kan der skabes et 
samlet børne- og ungeunivers med en nybygget mo-
derne daginstitution. Vælges variant 2D med et nyt 
ungdomshus i 1905/1955-bygningen vil dette under-
støttes yderligere. En placering af ungdomsklubben 
i 1905/1955-bygningen ville i et bymæssigt perspektiv 
også være et stærkt greb. Bygningen er rå og kræver 
en opgradering og måske kan netop det, at bygningen 
anvendes af unge være et plus i den henseende - også 
i forhold til den renovering, der er nødvendig. Et hus til 
de unge på denne placering vil passe godt ind i den 
helhed, scenariet skaber for børn og unge i byen med 
skolen som det centrale omdrejningspunkt for et helt 
børne- og ungeliv. Som nævnt afhænger denne variant 
af, om fundamentet for husets finansiering og organi-
sering kan skabes.
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Etapedeling
REALISERING AF SCENARIERNE

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

PLEJEHJEM

BORGERHUS
EVT. TINKA BIBLIOTEK

UNGDOMSKLUB

INGEN FUNKTION HJEMMEPLEJE

Scenarierne lægger i deres yderste form op til en relativt 
omfattende funktionsrokade i Tinglev. Realiserbarheden 
af scenarierne afhænger bl.a. af, om de kan brydes op i 
meningsfulde deletaper. For hvert af de grundlæggen-
de scenarier beskrives herunder principper for, hvordan 

funktionsrokaden kan deles op i mindre enheder, som 
hver især rummer afhængigheder, der er med til at defi-
nere en logisk opdeling af scenarierne i mindre enheder. 

Børn- og unge- /  
Kultur-og fritidsunivers

Offentlig service

BØRNEHAVE
VUGGESTUE

HJEMMEPLEJEBORGERHUS
TINKA

(BIBLIOTEK)

INGEN FUNKTION

PLEJEHJEM

UNGDOMSKLUB

AREAL- 
RESERVATION

Tinka eller boliger

Ungdomsklubben
i 1905/1955-bygningen eller skolen

Byggegrund efter Gl. Grønningen 

Afhængigheder / øvrige studier:

REALISERING AF SCENARIE 1

Børnehave (tilbyg)
Ved Nørreager

Hjemmepleje til Bella Vista
Den nye del af Gl. Grønningen

1905/1955: Organisering og forretningsmodel
Studier af skolen og områderne omkring

Kan Rådhus bruge Borgerhus og kan bibliotek flyttes?

i 1905/1955-bygningen

REALISERING AF SCENARIE 2

Afhængigheder / øvrige studier:

Nyt Borgerhus

Børnehave (nybyg)
Ved skolen og fritidscentret

Ungdomsklubben
i skolen

Hjemmepleje til Bella Vista
Den nye del af Gl. Grønningen

1905/1955: Organisering og forretningsmodel
Studier af skolen og områderne omkring
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bystudier
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Helheden omkring skolen og fritidscentret
Området omkring skolen og fritidscentret rummer et 
særligt potentiale for at blive styrket i en ny og mere 
tidssvarende helhed. Scenariestudierne har vist, at der 
med afsæt i en funktionsrokade blandt de offentlige 
funktioner og kommunale ejendomme i byen, kan ska-
bes en helhed omkring skolen, som kunne få karakter 
af et moderne børne- og ungeunivers. Et område i byen 
hvor man som barn og ung har sin hverdag fra vug-
gestue til man går ud af 9. klasse og alt afhængigt af 
hvordan 1905/1955-bygningen kan aktiveres også lever 
en stor del af sit fritidsliv i Tinglev. Arbejdet med denne 
rapport har også vist, at der kan være et behov for at 
kigge på skolens arealer og muligvis kunne styrke helhe-
den ved også at kunne arbejde med skolens indre.

Det vil være relevant at arbejde med et samlet blik på: 

 > En vurdering af skolens fremtidige behov og interne 
struktur med det formål at styrke skolens indre.

 > Helheden i området omkring skolen og fritidscentret 
og sammenhængene til resten af byen. En væsent-
lig del af dette er et opdateret blik på ankomsten 
til området og dets orientering mod resten af byen. 
En styrket oplevelse af en reel forside og ankomst til 
skolen og fritidscentret vurderes som et af de mulige 
indsatsområder for at skabe et mere attraktivt bør-
ne- og ungeunivers.

 > Et samlet blik på parkeringsbehovet og afviklingen af 
trafik i området.

 > Afklaring af potentielle funktionelle og fysiske syner-
gier mellem nye og gamle funktioner, herunder hvilke 
muligheder der er for at bygge videre på de an-
lægsinvesteringer, der allerede er lagt i området - fx 
Skolekrydset. 

NY PARKERINGSPLADS
60 P-PLADSER (34 NYE)

NYT ”BYENS HUS”EVT. UNGDOMSKLUB

TANDKLINIK

SKOLENS AREALBEHOV

MARKERING AF ANKOMST 
TIL SKOLEN

STYRKET FORBINDELSE

NY DAGINSTITUTUION

SVØMMEHALLENS OG 
FRITIDSCENTRETS 
FACADER MOD P-PLADSEN
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Centerpladsen

Centerpladsens omgivelser
Efter istandsættelsen af Centerpladsen, den aktuelle 
udvikling i byens butiksmasse og de scenarier for nye 
helheder der er beskrevet i denne rapport, er der opstået 
en anledning til at undersøge potentialer for at styrke 
Centerpladsens omgivelser. Undersøgelsen vil være en 
naturlig forlængelse af den retning, der kan sættes for 
byens udvikling på baggrund af scenariebeskrivelserne 
af anvendelse af de kommunale ejendomme. 

En kortlægning af barrierer og potentialer for områdets 
videre udvikling vil være afsættet for undersøgelsen. 
Der vil være fokus på private ejendomme og initiativer 
for fortsat at udvikle bydelen, som er ramt af tomme 
butikslokaler. Områdefornyelsen har i høj grad bidraget 
til fornyelse af det offentlige byrum og forbindelser, 
og de beslutninger der træffes på baggrund af 
denne rapport kan betyde nye potentialer i området 
omkring Centerpladsen. Det er oplagt at se på den 
lidt udfordrede Jernbanegade, der fortsat har en 
funktion som handelsgade, men også skal se mod nye 
anvendelser i stueetagerne - på kort eller længere sigt.

Bosætningstendenserne generelt går mod mindre 
boliger, centralt beliggende og til en overkommelig pris 
målrettet et stigende antal seniorer, tæt ved indkøb, 
banegård, sundhedshus (uafhængigt af de undersøgte 
placeringer i denne rapport).

Undersøgelsen vil adressere:

 > Hvilke muligheder for udvikling af området omkring 
Centerpladsen og Jernbanegade bør adresseres?

 > Hvad er barriererne for at ejendommene i Jernbane-
gade kommer i spil?

 > Har vi behov for seniorvenlig midtby/brugbar bymid-
te for at imødekomme fremtidens beboersammen-
sætning og efterspørgsel?

 
Foreløbig vurdering af dialogparter:
 > THHI
 > Tinglev Forum
 > Boligselskaber ift. interesse / begrænsninger
 > Evt. Lokale ejendomsmæglere
 > Lodsejere (særligt lokale)

Relevante undersøgelser:
 > Demografisk fremskrivning og boligbehov 
 > Trafikale eller planmæssige udfordringer for nye 

anvendelser i Jernbanegade
 > Evt. Markedsscreening
 > Undersøg businesscase for nye tiltag i området

Indledende arbejder,
Befolkningsprognose 
Principper for udvikling 

Mødedag i Tinglev - Evaluering Centerpladsen (THHI/TF)

Barriere og markedsforhold
Input fra fagforvaltning

Uge 5-8

Uge 2-4

Bearbejdning og anbefalinger 

Udkast til anbefalinger - evt. workshop THHI / Tinglev forum

Boligselskab /ejendomsejere/ ejendomsmæglere
Uge 4-5

Opstartsmøde med forvaltningUge 1

Beslutning om videre proces

Uge 8

Signaturforklaring

Procesplan i hovedpunkter fordelt på fortløbende uger:

Milepæle / Møder

Projektudvikling

Processen foreslås at indeholde:
01 Evaluering af områdefornyelsesindsatsen ved THHI 

og Tinglev Forum. Hvad er THHI’s evaluering? 
02 En afklaring af barrierer og muligheder
03 Anbefalinger for kvarterets udvikling på baggrund 

af kortlægning
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Friluftsscenen

Friluftsscenen
Friluftsscenen i Byskoven er et kulturelt samlingssted for 
mange i Tinglev. I områdefornyelsen er der afsat midler 
til at renovere forholdene omkring Friluftsscenen. Kon-
kret går forbedringerne på: 

Tilskuerpladserne og området ved scenen: Der nedgra-
ves faskiner nær scenen og foran tilskuerpladserne for 
at sikre håndtering af regnvand, som i dag ikke afledes i 
tilstrækkelig grad. Derudover skal underlaget på tilsku-
erpladserne have en ny belægning, som er slidstærkt og 
kan håndtere et større publikum til de mange arrange-
menter. 

Stierne: Den 800 meter lange sti i Byskoven får ny 
belægning for at gøre ruten bedre tilgængelig for alle, 
der benytter den. Stien bruges både i skoleelevernes 
idrætstimer, af det nærliggende plejehjems beboere og 
af byens borgere til den daglige gåtur. 

Med opgraderingerne er Friluftsscenen fuldt opdateret i 
forhold til de nuværende planer for arealet. I en videre-
udvikling af området kan det være relevant at arbejde 
med forhold som styrker skolernes, Plejehjemmets eller 
andre vigtige interessenters brug af Friluftsscenen og 
Byskoven i det hele taget. Videreudvikling bør ske i tæt 
dialog med områdefornyelsens projektleder.

FRILUFTSSCENEN

CENTERPLADSEN

TINGLEV MIDT

HOVEDGADEN

SKOLE - OG FRITIDSCENTER
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Nye boliger i Tinglev

BOSÆTNINGSTENDENSER
Tinglev er som mange andre mindre byer i Danmark, 
som ligger langt fra alfarvej, præget af urbaniseringen 
mod de større byer. I byer som Tinglev kan man tale om 
en dobbelt urbanisering, som indebærer at der sker en 
flytning mod hovedbyerne (fx Aabenraa og Sønderborg) 
i regionen, samtidig med at der i Danmark som helhed 
sker en flytning mod de største bycentre i landet - fx 
Aarhus- og hovedstadsområdet. Særligt de unge flytter, 
når de når uddannelsesalderen og for få vender hjem 
igen. Det betyder, at byer som Tinglev over tid skæv-
vrides demografisk og socioøkonomisk mod en højere 
gennemsnitsalder og et lavere socioøkonomisk niveau. 
Det betyder generelt, at boligefterspørgslen gradvist 
ændrer sig til i højere grad at være efter mindre boliger, 
centralt beliggende og til en overkommelig pris. De kan 
være målrettet et stigende antal seniorer, tæt ved ind-
køb, socialt netværk, banegård, sundhedshus og andre 
sociale og kommercielle faciliteter. 

NYT PARCELHUSOMRÅDE I TINGLEV
I Tinglev er der udlagt en række boligområder, hvor der 
endnu er et lille antal usolgte byggegrunde. På side 45 
ses et kort med restrummelighederne i byen i forhold til 
parcelhusgrunde. I alt er der 33 byggegrunde tilbage 
i byen (september 2022). Hvis man ønsker, at der altid 
skal være tilgængelige byggegrunde i Tinglev, bør man 
starte overvejelserne op omkring et nyt parcelhuskvarter 
i byen. Tinglev Forum har bragt ideen om et grønt og 
naturpræget boligkvarter frem, som foreslås placeret 

ved Ringridderpladsen ved den førnævnte kommune-
planramme til boliger. Ideen baserer sig på, at parcel-
husudstykningen skal være efter de højeste bæredygtig-
hedsstandarder og med et højt naturindhold og på den 
måde skille sig ud fra de øvrige muligheder i regionen.

Skitsen øverst til højre viser, hvordan arealet principielt 
kunne disponeres til en ny parcelhusbebyggelse. Skitsen 
rummer 46 byggegrunde á 800-850 m². Tegningen vil 
skulle kvalificeres yderligere og blandt andet vurderes i 
forhold til støjgener fra erhvervsområdet mod nord og 
Flensborglandevej.

ALTERNATIVE BOLIGMULIGHEDER
Et alternativ til en ny boligudstykning kan være at ar-
bejde mere strategisk med omdannelsen af de centrale 
dele af Tinglev og her skabe muligheder for kompakte 
og seniorvenlige boliger nær byens øvrige faciliteter som 
et svar på de generelle bosætningstendenser for Tinglev. 
Denne tilgang vil muliggøre flyttekæder internt i byen og 
sandsynligvis frigøre nogle af de eksisterende parcel-
huse til nye - og yngre - købere. Man kan argumentere 
for, at denne form for arealmæssig genbrug er bedre i 
forhold til bæredygtighed og arealanvendelse i et større 
perspektiv. Det kan være et mere tidssvarende svar på 
de udfordringer Tinglev står overfor, hvor boligudvikling 
samtidig bidrager til at koncentrere livet i byen, hvor 
det allerede er idag, frem for at sprede det endnu mere. 
Denne tilgang er i øvrigt i tråd med strategien generelt i 
denne rapport (særligt ”Scenarie 2: Funktionelle sam-

RINGRIDDER- 
PLADSEN

FLENSBO
RGLANDEVEJ

KRAVLU
NDVEJ

SKITSE: NATURPRÆGET 
PARCELUDSTYKNING

menhænge” og dets varianter) samt de forudgående 
områdefornyelses- og udviklingsplaner, hvor bykvalitet 
søges skabt ved at koncentrere de tilgængelige byfunk-
tioner i samlede helheder. 

Afhængigt af hvilken variant af de beskrevne scenarier 
der vælges, kan man fx arbejde for flere mindre (måske 
almene) boliger ved fx Gl. Grønningen eller undersøge 
mulighederne for at skabe nye seniorvenlige boliger i 
området omkring Centerpladsen.
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Nye boliger i Tinglev
ET GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYOMRÅDE: INSPIRATIONSFOTOS 

Boligklynge ud til landskab, P+P Arkitekter

Trudeslund, Vandkunsten

Kvistgårdhusene, Vandkunsten

Skråningen Lejre, Vandkunsten

Paracelhus på naturgrund, Reværk

Fælles grønne arealer, Romerhusene, Jørn Utzon
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TINGLEV

10 byggegrunde

19 byggegrunde

4 byggegrunde

Udgået

Tinglev Vest (ved Ringridderpladsen) 
Kommuneplanrammenr. 4.1.027.B:  
Bebyggelsesprocent 30% for åben-lav og 
40% for tæt-lav. Obs støj mod erhvervsområ-

Brombærvænget 

Tinglev Syd / Persillevænget  

Engparken 

Lokalplaner med usolgte byggegrunde

Boligområde

Rekreativt område

Kommuneplanrammer

AKTUELLE BOLIGUDBYGNINGS-
MULIGHEDER I TINGLEV

I Tinglev er der udlagt en række boligområder, 
hvor der endnu er et lille antal usolgte byggegrun-
de. Herunder ses en oversigt over restrummelighe-
derne i byen i forhold til parcelhulgrunde:

Brombærvænget  
(LOKALPLAN NR. 1.03.a - År: 2005), 
Byggegrunde tilbage: 19

Tinglev Syd / Persillevænget  
(LOKALPLAN NR. 1.25a - År: 1998) 
Byggegrunde tilbage: 4

Engparken  
(LOKALPLAN NR. 1.23 - År: 1998), 
Byggegrunde tilbage: 10

Derudover er kommuneplannen til boliger med 
rammenr. 4.1.027.B ”Tinglev Vest (ved Ringridder-
pladsen)” endnu ikke lokalplanlagt. 

Nye boliger i Tinglev
KOMMUNEPLANRAMMER TIL BOLIGER OG LOKALPLANER MED RESTRUMMELIGHED



SIDE 46

Bilag A:
Byggebrikkerne  
i kort og billeder
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Børnegården Nørreager
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Børnehaven Sønderskov

1:1.000
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Det tidligere plejehjem 
Gl. Grønningen 

1:1.500
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Borgerhuset og biblioteket
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1905- og 1955-bygningen 

1:1.000
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Tinglev Skole og Fritids- 
center med omgivelser

1:2.500
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Friluftsscenen
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Nyt boligområde

1:4.000
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Centerpladsens omgivelser
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Byens forbindelse


