Viby bibliotek / kulturhus / arkiv
28. maj 2017

Nuværende arealer:
Nuværende bruttoareal /m2

Viby Bibliotek
KulturCosmos (uden Kælder)
Kulturcosmos (Kælder)
Cosmoshallen
Dåstrup Lokalhistorisk Arkiv
Samlet

873
228
55
787
263
2206

Opgørelse af fremtidigt behov:
I opgørelsen er der ikke taget stilling til den konkrete udvikling af arealerne. Det skal ske i en efterfølgende
proces, hvor KulturCosmos (KC) og arkivet inddrages. Der er alene taget stilling til overordnede funktioner,
ud fra de erfaringer og drøftelser, der har været indtil dato, samt de forhold, KC, arkivet og biblioteket har i
dag.
Publikumsarealer:
Voksenområde:

230 kvm

Børne- og familieområde:

100 kvm (Udvikles og benyttes sammen med KC)

Unge- og studieområde:

40 kvm (Udvikles og benyttes sammen med KC)

Borgerservice, inkl. diskretion:

40 kvm (diskretion er et krav, jf. borgerrådgiveren)

Info og skranke, inkl. sortering mm.:

40 kvm

Ankomstområde:

150 kvm (Foyer, Tidsskrifter, Udstilling, Café, Borger pc’er,
borger-til-borger-information, læsepladser, Undervisning etc.)
(Caféen kan udnyttes af bibliotek, KC og arkivet.
Udstillingsarealet anvendes sammen og hver for sig af
biblioteket, KC og arkivet)

Sal m. plads til 150, inkl. stoledepot mm.

250 kvm (fleksibelt arrangementsområde, hvor der kan afvikles
arrangementer op til mellemstørrelse) (Sal og ankomstområde
placeres hensigtsmæssigt i forhold til hinanden for at øge
fleksibiliteten)

Arkiv:

100 kvm (Arkivalier og særlig plads til studier i arkivalier mm.)

Værksteder:

50 kvm (Primært til videreførsel af KCs værksteder)

2 Mødelokaler à 25 kvm (12 prs.)

50 kvm (Arbejdsrum til frivillige, borger-møder, læsekredse
osv.)

Toiletter til publikum:

30 kvm

Administrative arealer:
Kontor og møder for bib, kc og arkiv:

50 kvm (Bibliotekspersonale (2 medarbejdere), projektleder og
formand for KC, arkiv – med mødebord til 6 personer)

Personalerum:

30 kvm (Køkken, ophold, toiletter til personale, rengøring)

Teknikrum :

15 kvm

Gangareal:

60 kvm

I alt netto

1235 kvm

I alt brutto: (Netto x ca. 1,15)

ca. 1420 kvm

