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Udtryksform
Fysiske rammer der signalerer kvalitet og understreger
betydningen af den demokratiske proces og de beslutninger der træffes. Et rum til
beslutninger skal samtidig understrege den fleksibilitet byrådet ønsker i
lokaleanvendelsen.

Samtidig fremstår Fælleden som et imødekommende hus præget af gennemsigtighed
og understreger således Byrådets ønske om at skabe resultater i samarbejde med
borgere og lokalsamfund i Skanderborg kommune.
Indretningen understreger Byrådets mål om multianvendelighed. Mødefaciliteter og
lokaler skal kunne anvendes af mange – og til mange formål, og skal derfor indrettes
med fokus på fleksibilitet og enkel transformation til skiftende formål.
Multianvendeligheden skal således understøtte det lokalpolitiske arbejde på alle
niveauer.
Multianvendeligheden understøtter Byrådets ønske om at inddrage civilsamfundet i
kommunens opgaveløsning, og tilbyder således faciliteter til foreninger, frivillige og
øvrige borgere, som ønsker at yde en frivillig indsats.
Kommunikationsteknologi.
Fælleden imødekommer ønsket om et højteknologisk hus, der understøtter Byrådets
behov for en effektiv arbejdsplads på alle niveauer, og hvor forenkling gennem
anvendelse af moderne kommunikationsteknologi går hånd i hånd med kvalitative
løsninger. Husets teknologiske infrastruktur sikrer således at mennesker mødes og at
meninger deles - på mange måder.
De fysiske rammer
Fælleden er også en politisk arbejdsplads, der imødekommer
Byrådets – og det enkelte byrådsmedlems – behov for
fordybning, borgerkontakt og informationssøgning. Den
politiske arbejdsdag er døgnet, og Fælleden giver derfor
mulighed for såvel personligt arbejdsrum som afslapning i
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indbydende rammer, og hvor den nødvendige logistik i form af kantine og
afslapningsfaciliteter er tilstede. Fælleden er således et sted, man har lyst til at opholde
sig – også i mange timer.
Som aktivitetssted
Hele kommunens forsamlings hus
Mission
”Fælleden – for dig og mig!
Fælleden er et sted, hvor
 vi mødes og sætter hinanden stævne som borgere, medarbejdere,
idrætsudøvere, frivillige, idémagere, myndighed, praktiker, gæster,
beslutningstagere, kulturbrugere, debattører eller bare som dig og mig
 vi eksplicit dyrker fællesskabet, samskabelsen, forskellene og synergien heri; og
hvor der både er plads til det midlertidige, det blivende, det styrede og det
ustyrede
 udvikling og aktiviteter primært drives af dine og mine ideer og vores fælles
kompetencer, uanset om der er tale om idræt, kultur, politiske værksteder,
velfærdsinnovation eller noget helt, helt andet.
Nogle gange holder vi fest og er vært for store begivenheder, der giver genlyd udover
kommunegrænsen, men det er i hverdagen, vi giver liv til den unikke fortælling om
Fælleden, som hele kommunens mødested, aktivitets- og legeplads.
En hverdag hvor 2+1 giver 5, fordi det er stedet, hvor ingen er enten/eller, men hvor
alle er både og.
Det er stedet, hvor vi alle rækker ud efter hinanden, hvad enten vores umiddelbare
ståsted er som medarbejder i kommunen eller politiet, som politikker, som
idrætsudøver, som borger eller som bruger af de fælles faciliteter, og vi gør direkte og
helst uden bureaukratiske omveje.
Det er stedet, hvor vi villigt stiller os på tæerne for bedre at kunne nå, fordi vi er
nysgerrige på hinanden og på den endnu uopdagede synergi, der ligger og bobler i
mellem os -og hvor den kan føre os hen. Velvidende, at Fælleden er ét blandt mange
fællesskaber og samlingspunkter i kommunen, men med bevidstheden om potentialet
ved at have flere funktioner under samme tag.”
Som arbejdsplads
En samskabende kultur Den vigtigste ressource, vi har i Skanderborg Kommune, er
vores kompetencer og stærke fagligheder, hvad enten vi arbejder som kontorassistent,
socialrådgiver, lønkonsulent, projektleder eller som noget helt femte. Samtidig er det
at levere velfærd og skabe velfærdsløsninger i dag en meget kompleks opgave, som ofte
kræver, at vi sætter vores faglighed i spil og samarbejder med andre for at nå i mål.
Ofte løses en opgave bedst og mest effektivt, hvis vi sammensætter flere fagligheder for
at finde den bedste løsning.
På Fælleden samles medarbejdere fra forskellige kulturer. Selvom vi kender hinanden
på kryds og tværs og alle arbejder i Skanderborg Kommune, så vil der være nuancer og
forskelligheder i den måde, vi tænker og arbejder på. I vores vaner og rutiner. Og det
skal der naturligvis være plads til. Men vi skal også skabe en fælles kultur, og den
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kommer ikke bare af sig selv. Derfor har koncernledelsen brugt megen tid på at finde
frem til en fælles forståelse af, hvad det er for en fælles kultur, vi ønsker på Fælleden.
Hvad det er, som skal binde os sammen. Overskriften på det arbejde er ”Den
Samskabende Kultur”.
Hvad vil det sige? Skal den enkelte medarbejder nu til at løse alle sine opgaver
sammen med andre? Nej. At være samskabende handler ikke om, at vi fra den ene dag
til den anden skal løse alle vores opgaver på en helt ny måde. Men på Fælleden bliver
vi alle en del af en samskabende kultur, og vi skal alle forholde os til den. Det gælder
også den medarbejder, som i dag sidder i en specialfunktion og måske er den eneste på
sit felt. 5
At have en samskabende kultur handler om, at vi sætter fælles mål. Og at vi hver især
og til hver en tid er åbne for om den opgave, vi står med, kan løses endnu bedre eller
endnu mere effektivt sammen med kolleger fra andre dele af huset. Eller sammen med
borgere, foreninger eller virksomheder i kommunen.
Det handler også om, at vi er bevidste om, at vi gennem den samskabende kultur
understøtter fællesskabet og sammenhængskraften ikke bare på arbejdspladsen men i
hele kommunen.
Rammerne skal understøtte samskabelse Vi har allerede i dag mange gode eksempler
på samskabende kultur. Når vi er rigtig gode i Skanderborg Kommune, ja så er det ofte
fordi mange forskellige kompetencer og fagligheder har bidraget til at løse opgaven.
Vi har gode forudsætninger for at styrke den samskabende kultur endnu mere, når vi
flytter på Fælleden. For på Fælleden har vi valgt, at de fysiske rammer skal lægge op
til, at vi får endnu bedre mulighed for at trække på hinandens kompetencer, dele viden
og give inspiration. Huset bliver stort, men nemt at finde rundt i. Det bliver nemt at
bevæge sig mellem de forskellige etager og mødes på kryds og tværs. Lige fra det korte
personlige møde med en kollega om praktiske forhindringer i en opgave - til store
projekter, hvor vi finder nye velfærdsløsninger, sammen med vores borgere.
De fire kulturforstærkere
- Hav Tillid
- Skab Relationer
- Del Ressourcer
- Tænk nyt
Den samskabende kultur er vores ledestjerne, som vi skal navigere efter. Men vi
kommer ikke nærmere uden, at alle gør en fælles indsats. Derfor har koncernledelsen
udpeget fire områder, som skal være retningsgivende for vores hverdag sammen på
Fælleden, og som er med til at understøtte den samskabende kultur.

Huset
Arkitekten
Schmidt/Hammer/Lassen som bl.a. også har tegnet Dokk1, Aros og VIA University
College i Aarhus, Finger C i Kastrup Lufthavn og Det Kongelige Bibliotek i København.
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Spadestik
Første spadestik var i oktober 2014 – indvielse oktober 2016.
M2
Samlet: 20.000 m2
Hallen: 5000 m2 i alt. Gulvet er 3100 m2 inkl. scenerum, og der er 2633 m2 rent
halgulv.
Politet: 825 m2 inkl. alt.
2 arrestrum (venterum) Der er ikke den samme type overvågning som i en detention.
Man må være der 24 timer. En ordentlig koger, så skal man til Vejle, men er man stabil
så kan man overnatte der.
Samlet antal m2 i de tidligere servicentre/rådhuse: 21.500 m2, og dermed en
reduktion af kontorarealer på godt 7000 m2.
Kapacitet i hallen
Stående: 4090
Siddende: 2000
Siddepladser på tribunerne: 1640.

Byggeriet
Bygherre
Skanderborg Kommune
Totalentreprisen
KPC Herning
Pris
Samlet anlægsbevilling: 300 mio. kr. inkl. analyser og projektering
Anlægssum: 240 mio. kr.
M2 prisen er 16.000 kr. i kontorarealerne og 12.000 kr. for hallen, hvilket er et billigt
byggeri ift. den kvalitet som det er lavet i. Det at vi har fået så høj en kvalitet for den
pris betyder, at vi scorer højt på DGNB parameteret. (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen) – Læs mere om certificeringen her: http://www.dkgbc.dk/media/1355/miniguide_13102015_web_singles.pdf
Der er blevet sparet mange penge på organiseringen af byggeriet og
udbudsdkonstruktionen, hvilket har gjort, at vi i sidste ende har fået rigtig meget for
den samlede bevilling.
Herudover er det erfaringen fra byggeriet af Fælleden, at et velfungerende samarbejde
mellem hovedaktørerne i sidste ende sparer alle parter for ressorcer, hvilket har vist
sig meget værd, fordi det giver rum for, at der i processen kan laves ændringer.
Fælleden har bl.a. på grund af samarbejdet været et modelbyggeri.
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Byggeriet for talnørder



















32000 tons beton
Stål spærene i multihallen vejer 250 ton
7200 m² gulvtæpper
1500 m² natursten
800 m² klinker
700 m² vægfliser
1100 stk. vinduer fra Velfac
3600 meter rør til brugsvand
5.000 m² gipsskille vægge (135 ton gips)
13000 m² nedsænkede lofter og ca. 14000 stk. stropper
8000 m fodlister
5000 m gerikter
1500 m² glasvægge
100.000 m PDS kabel til internet
Her er nogle ca. tal over tiden:
Det har taget ca. 92 arbejdsuger at bygge (uden projektering)
I gennemsnit har 60 mand arbejdet med projektet i de 92 uger
460 arbejdsdage x 60 mand = 27600 dage = 75 år for én mand

Et bæredygtigt byggeri
Fælleden er et lavenergi hus energiklasse 2020 og et DGNB byggeri. Sidstnævnte
betyder, at byggeriet er omfattet af en certificeringsordning, der indbefatter:





klima
miljø
socialt miljø (parameter ift. beliggenheden ift. omgivelserne),
total økonomi.

Ovenstående parameter vægtes forskelligt ift. den samlede vurdering af byggeriet, og
vurderingen er, at byggeriet som minimum vurderes til guld.
Eksempler på konkrete tiltag, der er med til at gøre det til et bæredygtigt byggeri:


Solceller på taget



Koldt vand i hanerne på etagerne.
Hvis der skal være varmt vand i hanerne på etagerne betyder det, at der kun må
gå ti sekunder fra man tænder for det varme vand, til det bliver varmt. Det
forudsætter, at der er nogle store pumper i bygningen, der skal holdes i gang og
en drift af disse ville betyde et øget energiforbrug.
Der er ingen dokumentation for renere hænder ved varmt vand.



Etablering af LAR – Lokal Afledning af Regnvand
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Tagene er beklædt med ”sedum”, som er en mosart. Beklædningen af tagene
gør, at det tager længere tid for vandet at trænge ned i gennem, hvilket gør
håndteringen af store regnskyl lettere. Meget af vandet vil fordampe fra taget
inden det når at skulle sive ned.


Solafskærmning
De kobberfarvede plader fungerer som solafskærmning. Hullerne er
dimensioneret ift. graden af sol i de bagvedliggende lokaler. Herudover er
hullerne dimenensioneret så de danner et mønster af ”rådhusvinblade”. Dette
kan f.eks. ses fra balkonen i hallen, hvis man kigger op i mod fitnessrummet.
Pladerne skal endvidere fungere som et meget visuelt bindeled mellem idrætten
og administrationsdelen.



Kasketskyggerne som er monteret over vinduerne er med til at hindre
overophedning af lokalerne.

Sikkerhed under byggeriet
På byggeriet af det nye sygehus i Skejby har man en målsætning om, at der skal være
halvt så mange arbejdsulykker som landsgennemsnittet. Vi havde en om, at der ikke
skulle være nogen! Og der har helt fra start været et skærpet fokus på sikkerheden på
byggepladsen.
Desværre nåede vi ikke helt vores mål…
Der har mellem første og ”sidste” spadestik været 1 arbejdsbetinget sygefraværsdag.
Der var tale om en håndværker, der fik en stump af en vinkelsliberskive i fingeren, og
fordi at vedkommende boede helt i Skive, var det nødvendigt med en sygefraværsdag,
fordi han skulle til egen læge og have en stivkrampevaccination.
Men det, at der ikke har været flere ulykker viser, at de ekstra ressourcer, som er brugt
på det forebyggende arbejde er givet rigtig godt ud.
Konkret har der været ansat en ekstern sikkerhedskoordinator til at varetage
sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Pågældende har løbende lavet runderinger på
byggepladser, og vedkommendes har som sit eneste fokus haft at højne sikkerheden på
arbejdspladsen. Udgifterne hertil har været ca. 1,5 mio. i omkostninger hertil, for
selvom det er håndværkernes opgave, at byggeriet sker efter reglementet, så er det
Skanderborg Kommune som bygherre, der har det overordnede ansvar, og derfor har
vi også taget initiativ til at sikre, at reglementerne bliver fulgt.
Socialt ansvar
Virksomhedsskole
UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning har haft en virksomhedsskole på
Fælleden. Der har været tilknyttet to projektledere fra UU, og der har været op til 10
unge tilknyttet byggeriet ad gangen, hvor de unge fået prøvet forskellige ting i
forbindelse med kompetenceafklaring. Nogen unge har været der i op til 6 måneder, og
2 af de unge er kommet i lære som henholdsvis VVS og tømrer. UU har haft egen
skurvogn og materialer der og håndværkerne har taget rigtig godt i mod dem. De unge
der har kunnet har indgået på lige vilkår med håndværkerne.
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Lærlinge/praktikanter
Det har været et krav, at håndværkerne har skulle have 7 procent
lærlinge/praktikanter under byggeriet, og gennemsnittet har været på 10,7 procent.
Udenlandsk arbejdskraft
Det har været nødvendigt at supplere byggeriet med udenlandsk arbejdskraft til de
opgaver, som danske håndværkere enten ikke har været gode nok til, eller hvor vi har
kunne få opgaven løst hurtigere ved anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft.
Eksempelvis er gulvet lagt af udenlandsk arbejdskraft. Der har generelt været streng
kontrol med om reglerne er blevet overholdt, og om håndværkerne har været RUT
registreret. (Registeret for Udenlandske Tjensteydere)
Herudover har der været afholdt kvartalsmæssige dialogmøder med de faglige
organisationer – arbejdsgiver og arbejdstager, KPC og Skanderborg Kommune som
bygherre i forhold til at koordinere og drøfte evt. udfordringer. Forud for møderne
blev der sendt adresselister ud på håndværkerne, så organisationerne kunne tjekke,
om de havde en negativ historik.
Stikprøver har vist, at håndværkerne har fået den løn, der har været gældende for det
arbejde der er blevet udført.

Detaljerne
I den ”grønne gryde”, som ligger i tilknytning til dobbelthallen, og der hvor mange i
pauser eller lignende vil gå ud og få lidt frisk luft, er der plantet ”trædebregner”. Det er
en plante, der er så robust, at den gerne skulle kunne holde til, at der bliver trådt på
den.
Samme sted er der endvidere sørget for ekstra meget dræn, så området kan klare, hvis
der er en enkelt eller to, der spilder en fadøl eller på anden vis kommer til at vande
området. Ikke, at det på nogen måde skal betragtes som en opfordring – det er blot en
praktisk konstatering.
Trappen til arresten – husets bredeste trappe – idet der her skal være plads til, at hvis
vi en dag har fået lidt for meget, at man så kan ledsages op og ned ad trappen på
behørig vis med en betjent under hver arm.
Elefantristen uden for vielseslokalet har måtte laves om 3 gange førend hullerne havde
den rette størrelse, så det er muligt at gå derud i stiletter.

Kunstværket
Titel
”Ved Søen” af kunstner Vibeke Tøjner
Om værket
Det store bygningsintegrerede værk ”Ved søen” viser mødet mellem skov og sø, med
det vertikale og horisontale, med lukkethed og transparens. Det er et tidsløst billede
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der nærmest giver en tre-dimensionel oplevelse af forbindelsen mellem rummenes
funktioner.
Det er et kunstværk der skal ses i en sammenhæng til såvel hallen som til foyeren.
Med værket skabes dialog mellem inde og ude og med det landskab der kendetegner
den natur som Skanderborg Kommune er så kendt for.
Størrelse
Værket er det største integrerede kunstværk i Danmark, og det er 32 m. langt.
Tilblivelsen
Det har taget over et år og mange, mange arbejdstimer fra Vibeke Tøjner vandt
konkurrencen om, (at lave et bygningsintegreret værk til Skanderborg Fælled) til det
endelige værk blev monteret i starten af september. Efter en lang peioden med
skitsetegninger og farveprøver, foregik selve udførelsen af værket hele foråret og tidlig
sommer 2016 oppe på Bo-glas i Brønderslev, hvor 154 håndmalede former på 60
glasplader blev udført.
Værket er skabt med en uprøvet teknik, og Vibeke Tøjner har hele tiden forholdt sig til
bygningens arkitektur og de materialevalg, der her er gjort.
Om kunstneren
Vibeke Tøjner har markeret sig som kunstner både i og uden for Danmark.
Hun kender naturen omkring Skanderborg og Skanderborg Sø, som følge af sin
opvækst i byen. Hun blev student fra Skanderborg Amtsgymnasium i 1979.
Naturen omkring Skanderborg er således et udgangspunkt for udformningen af
kunstværket i form af erindringsglimt og som lagrede synsindtryk og synsmåder. Den
varige synsmåde er for Vibeke Tøjner at fokusere på billedets forgrund, og kun antyde
den billedverden, der ligger bag.
I væggen i kælderen vises et supplerende videoværk, der viser inspirationsgrundlaget
for store dele af Vibeke Tøjners kunstneriske univers: sansninger fra Skanderborg Sø.

Tour de Fælleden
Foyeren
Foyeren er porten til Danmarks største forsamlingshus. Det er der, hvor borgeren
møder kommunen og møder hinanden. Den er et varieret triplehøjrum (3 etager), hvor
der er kig til både nederste niveau og op til første salen.
Foyeren skal tænkes som et hængsel, som binder huset sammen både fysisk og
mentalt. Foyeren er mødestedet for alle aktører i huset. Der er et rum for netværk,
nyde, yde og dele.
Kunstværkets placering skal markere både transparens og adskillelse, samtidig med, at
det skal give beskueren en unik oplevelse, der varierer afhængigt af, hvor i foyeren
eller hallen man placere sig.
Dobbelthallen
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Danmarks fedeste koncertsal (som der også kan spilles håndbold i). Den er indrettet til
koncerter med nogle unikke akustiske egenskaber, som ikke findes i andre haller.
Scenerum: Den akutiske bearbejdning af scenerummet er blevet prioriteret, fordi den
afgørende ift. kunstnernes egen oplevelse, og dermed også lyst til at komme tilbage.
Lydudstyret i hallen er leveret af firmaet: ”Informationsteknik” fra Aarhus, som bl.a.
også har leveret lyd til Folketinget og EU-parlamentet. Det er således et højkvalitets
lydudstyr, som både kan lave et lydtryk, der går lige til grænsen, og som kan justeres til
de mange forskellige scenarier, som dobbelthallen tænkes anvendt til.
Lyset i hallen kan styres fra knox- ssystem – kan styre hver enkelt lampe kan skrue op
og ned. Der bliver 5-7 standard belysninger.
Vi råder over 42 m2 led bander i moduler af 1x1 m, som kan sættes op i 2 x 21 m2
skærme foran scenen, og dermed bliver det også muligt at afholde storskærme
arrangementer. Vi har 8 kraner bygget op i loftet til at løfte lyd og lys og skærme.
”Skillevæggen” kan sænkes ned fra loftet. Den er 50 m. lang. Den er ikke helt tæt
sluttende idet man kan gå rundt om den. Herudover er der to mindre adskillelser, så
man kan dele den op i 3. De hænger på ruller oppe under loftet.
Gardinerne for vinduerne er lavet af meget tungt brandhæmmende stof. De vejer 541
gram pr. m2
Gulvet er et multiflexgulv bygget op med en skumkerne og 2 lag krydsfiner, og et
polytan belægning. Det er den bedste til håndbold, slidtstærk nok til stilletter, ruflet
overflade.
Kuben i hallen er fra Nautronic i Skanderborg, som også har leveret til VM i håndbold
i Qatar. Ejeren af firmaet syntes, at vi skulle have lidt ekstra, og derfor blev der leveret
en større kube end den der blev bestilt, hvilket for en stund affødte lidt sved på
panden, fordi der er en regel om, at der skal 9 m. til loftet, og med den større kube var
der kun 8 m. og 40 cm. Fra gulv til kuben. Heldigvis viste det sig, at reglerne om de 9
m. gjaldt til kip og ikke til loft.
Byrådssalen
Et signaturrum, som på mange måder rummer hele visionen med Fælleden. Et rum,
der på den ene side udstråler eksklusivitet – uden at det er ekstra vagant - og noget
formelt. En kombination, som skal betragtes som en hyldest og anerkendelse af vores
nærdemokrati og det ansvar som byrådet påtager sig.
Her er loftet lavet sort i modsætning til resten af huset – lidt eksklusivt udtryk, kan se
alupladerne med hullerne. På de indvendige vægge er der sat lister op, der danner et
reliefmønster. Både af hensyn til lyden og eksklusiviteten.
OG på den anden side er det multifunktionelt rum, der kan anvendes til både foredrag
og koncerter og som let kan integreres med kantinen.
Her er samme mikrofonsystem som i Folketinget. Et styringssystem, så borgmesteren
kan slukke for mikrofonerne. En 90 tommer skærm som mødelederne kan se. 2 mobile
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skærme på 80 tommer som resten kan se. Mobile storskærme til tilhørerne. Samt et
kamerasystem så der streames direkte fra Byrådsmøderne.
Der kommer et kamerasystem på man kan lave færdigredigering streaming fra
Byrådsmøderne.
De fire store Moonlamper (Verner Panton) der hænger i Byrådssalen er, ligesom den
store Kube i hallen, et eksempel på, at lokale firmaer har bakket op inkring og taget
ejerskab til, at Fælleden skal være et helt unikt sted. Lamperne skulle oprindeligt ikke
have været helt så store, for det var der ikke budget til, men et lokalt belysningsfirma,
der har agenturet på Verner Panton insisterede på at der skulle skrues lidt på
størrelsen.
Restauranten
Restauranten er åben for alle, og skal i det daglige både fungere som kantine for
medarbejderne, et spisested for gæster, borgere, idrætsudøvere m.fl., samt et sted,
hvor der kan holdes hurtige og uformelle møder.
Der er plads til 250 siddende gæster ved standardopstilling, og restauranten er
indrettet, så den rummer flere forskellige miljøer, og dermed kan være egnet til de
mange møder.
Det er et topmoderne produktionskøkken med rigtig meget udstyr, hvor der er lagt
vægt på god økonomi og stor produktion og minimering af madspild. Superlækkert
serveringsområde i hvid corian og egetræ (bordplader mv.)
Restauranten kan også bruges til foredrag mv.
Mødecenteret
Mødecenteret består dels af en række større mødelokaler, som i dagtimerne primært
anvendes af kommunens medarbejdere til møder med borgere, samarbejdsparter m.fl.
samt en række samtalerum. I eftermiddagstimerne, og aftentimerne kan de benyttes af
andre. Folkeoplysende foreninger kan låne lokalerne gratis, og vi vil rigtig gerne, at så
mange som mulig bruger huset.
Hele huset er inddelt i 3 zoner, en indre som er kontorarealerne, som strækker sig fra
1. til 5. sal, og hvortil der kun er adgang for medarbejdere, en mellemzone som dækker
over samtalerummene, og hvor der kun er adgang iflg. med en medarbejder og en
ydrezone hvor der er adgang for alle.
Ift. samtalerummene så er der her arbejdet med sikkerheden. Der er etableret flugtveje
og overfaldsalarmer, ligesom der er stor gennemsigtighed.
I de små mødelokaler, er der anvendt PCM materialet (phase-changing-material) som
har et molykærevne til at absorbere varmen ved 23 grader og afgiver varme ved under
23 grader. Der er kun anvendt i de små mødelokaler, fordi det er afsinsdigt dyrt. PCMmaterialet er endvidere en del af brandkonstruktionen.
Dopinglokalet
Det er også her i mødecenteret, at vores antidopinglokale ligger. Fælleden er det
eneste rådhus, hvor der tages narkoprøver hele to steder – i antidopingrummet og hos
politiet
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Fitness
Det er et styrketræningslokale for husets faste brugere – medarbejdere og elite idræt
med tilknytning til Fælleden. Medarbejdere kan mod et fast beløb om måneden frit
benytte faciliterne.
Kontorarealerne
Kontorarealerne er arbejdsplads for 650 medarbejdere. Det er åbne kontorlandskaber
indrettet som aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvilket betyder, at medabrbejderne
ikke har faste pladser, ligesom der heller ikke er skriveborde til alle. Det er meget
forskelligt, hvor meget medarbejderne er ”på kontoret”, og derfor har det ved at
indrette det anderledes skabt rum for, at de enkelte afdelinger har kunne indrette
kontormiljøerne, så der både er plads til stillerum, mødelokaler mv.
Der er ingen der har eget kontor – hverken borgmesteren eller direktionen - de må
ligesom de andre medarbejdere, finde sig et skrivebord, der hvor der er plads. Vi har
ingen fastnettelefoner, og i stedet er alle medarbejdere udstyret med en mobil tlf. og en
bærbar pc.
Der er selvfølgelig taget hensyn til medarbejdere med særlige behov, men derudover så
er alle arbejdspladserne indrettet ens.
Tårnene hedder de grønne tårne – de første tanker var at der skulle være planter inden
for, men nu er beplantningen kommet uden for. Klatreplanter, så kommer der grønne
markeringer inde i tårnerne. Der hvor det er muligt, er køkkenerne dobbelt højde – ser
godt ud ude fra.
Vi kan lukke zoner og områder ned for ventilationen og spare masser energi.
Udearealerne
Overordnet ide er at udmønte visionen ved på udearealerne at skabe både mange og
meget forskellige faciliteter, der skal appellere til de mange målgrupper.
De mindre børns legeplads er på den side af Fælleden, hvor der ikke kommer biler.
Der er også placeret. De unges plads ligger ud mod Højvangen og er nem at komme til.
Vi har lavet motionsbaner med udstyr, der kan bruges af håndboldspillere.
Multibanen uden for der er med til at skabe liv. Legepladsen er holdt i jordfarve for at
afspejle naturen omkring, den er købt, men der er en samarbejdsaftale med Tress, der
kan bruge den til fremvisninger og de kan foreslå ting udskiftet til favorable vilkår.
Baner kan ikke bookes, og det står alle enhver frit for at benytte dem 24/7.
Særligt om parkouranlægget: Joe Hougaard , Aarhus, - en af verdens bedste udøvere
har designet banen. Han har tidligere designet en mindre bane i Hinnerup. Det er
blevet et ikon af en bane – både i størrelse, design og finish, og vi synes selvfælgelig, at
den er meget federe end
den de har på Godsbanen i Aarhus  Parkour er en af de selvorganiserede idrætter,
der i de senere år har vundet frem, og vi håver, at banen har en sådan kvalitet, at den
vil tiltrække udøvere fra hele kommunen og opland.
Op mod Anebjerg er der etableret en shelterplads med plads til 12-14 pers. og med 3
åbninger. Det er ikke muligt at booke den, så det er først-til-mølle. Der er ikke vand på
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selve shelterpladsen, men der sidder nogle udendørs haner ved omklædning til
fodbold ved træningshallen.
Udendørs amfiscene – det er ikke kun inde i hallen, at der kan holdes koncerter mm.
Scenen er konstrueret, så det er muligt at åbne portene og bruge ”bagsiden” af scenen,
og så kan publikum sidde på tilskuerpladserne.
Politiet
Sydøstjyllands Politi, der har hovedsæde i Horsens, har også en afdeling i
Skanderborg, hvor borgerne personligt kan henvende sig, hvis de har behov for det.
(Skranken vises og) det tilføjes, at det er smart, at Kommune og Politi har valgt at
flytte sammen, da borgerne så kun skal vænne sig til et sted, hvor de kan komme i
kontakt med det offentlige.
Desuden peges hen mod Sydøstjyllands Politis lokaler, hvor det fortælles, at
Sydøstjyllands Politi har deres arbejdslokaler. Der tilføjes, at i de fleste tilfælde vil
borgerens kontakt med Sydøstjyllands Politi dog gå via 112 eller 114, eller de vil finde
svar på deres spørgsmål og få hjælp til selvbetjening på politiets hjemmeside
www.politi.dk.

Om kommunen – vidste du at…
(Tallene stammer fra Åbent Hus på Fælleden i efteråret 2015)
Ældre og Handicap
Vidste du at…
 den kommunale boligforening administrerer 307 boliger i Skanderborg Kommune,
hvor af der flyttede nye beboere ind i 62 af dem 2014?
 der i 2014 blev ansat 81 social- og sundhedshjælperelever og 13 social- og
sundhedsassistentelever i hjemmeplejen i Skanderborg Kommune?
 der i 2015 forventes leveret over ½ mio. timers hjælp til pleje og/eller praktisk bistand
til ældre.
 Sølund er et af landets største og mest specialiserede tilbud til handicappede.
 over 70 % af borgerene på plejecentrene har fået en demensdiagnose.
 vi arbejder rehabiliterende, så du kan forblive herre i eget liv længst muligt.
 Fagsekretariatet Ældre & Handicap i 2015 leverer næsten 110 sagsfremstillinger til
Socialudvalgets møder.
Beskæftigelse
Vidste du at…
 Skanderborg Kommune har den næstlaveste ledighed i Danmark
 Skanderborg Kommunes Kompetencecenter er i kontakt med ca. 2000 borgere
 Jobcenteret tilbyder gratis rekrutteringsservice til alle virksomheder
 Jobcenteret har besøg af næsten 10.000 borgere på et år
Sundhed
Vidste du at…
 vi er den kommune i Danmark, der har de færreste udgifter til borgeres indlæggelse på
sygehus
 du kan spare Skanderborg Kommune for en udgift på næsten 40.000 kr. om året i
resten af dine leveår, hvis du holder op med at ryge
 det er gratis at få hjælp/behandling til at komme ud af et alkoholmisbrug
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ca. 1500 borgere i Skanderborg Kommune er engageret i frivilligt socialt arbejde

Byrådet
Vidste du at…
 der er 29 medlemmer af Byrådet, at byrådets møder er åbne for alle, og at næste
kommunalvalg er i november 2017
 Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg indtil nu i 2015 har behandlet 958
sager til sammen
 du kan følge det politiske arbejde på www.skanderborg.dk
 vi har samlet vores budget, politikker, standarder og forandringer i
”Politikerhåndbogen”
 at der i 2016 allerede er planlagt i alt 98 politiske møder
 at der i denne Byrådsperiode nedsættes 5 særlige udvalg, hvor byrådsmedlemmer
sammen med borgere, virksomheder, eksperter m.fl. på vegne af Byrådet arbejder med
særlige temaer
 at Byrådet har ansat en uvildig borgerrådgiver, som kan rådgive og hjælpe borgere og
virksomheder, der ikke er tilfredse med Skanderborg Kommunes behandling af deres
sager
 at Borgerrepræsentationen består af ca. 800 borgere, der er valgt til bestyrelser i
skoler, dagtilbud, seniorråd, integrationsråd samt forskellige råd og nævn
Byråds- og Direktionssekretariatet
Vidste du at…
 du kan følge Skanderborg Kommune på Facebook og finde nyheder på
www.skanderborg.dk
 Skanderborg Kommune hver uge annoncerer i Lokalavisen med aktuelle meddelelser
og aktiviteter
 dagsordner og referater fra direktionen kan findes på hjemmesiden
 at der i Skanderborg Kommune er 42.000 stemmeberettigede ved valg – og at 90
procent af dem stemte ved Folketingsvalget i juni 2015
 der er 12 valgsteder fordelt over hele kommunen ved alle folketingsvalg, EU-valg,
kommunal- og regionsrådsvalg samt folkeafstemninger
 at Skanderborg Kommune har solgt knap 60 byggegrunde indtil nu i år
 at der i Skanderborg Kommune også findes
 et Huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejere og udlejere i private
lejemål
 et Beboerklagenævn, der behandler, der afgør uenigheder mellem lejere og
udlejere i almene boliger
 et Hegnssyn, der afgør uenigheder mellem naboer om hegn mv.
 et Bevillingsnævn, der behandler ansøgninger om alkoholbevillinger
IT-afdelingen
Vidste du at…
 der hver dag er mere end 9000 forskellige enheder på netværket i Skanderborg
Kommune f.eks. skoleelever, borgere og medarbejdere.
 vi har opsat mere end 1200 trådløse acces punkter.
 vi hver måned modtager mere end 600.000 mails
 mere end 80% af alle de mails vi modtager er spam/uønsket mail
 96 % af borgerne opskriver deres børn i daginstitution digitalt
 91,5% af borgerne er tilmeldt digitalt post
 vi modtager 28.952 opkald om året fra borgere, som starter på hjemmesiden
Klima
Vidste du at..
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Skanderborg Kommune er Klimakommune, og derfor laver CO2-regnskab for de
kommunale bygninger hvert år
regnskabet for 2014 viser, at energiforbruget i de kommunale bygninger er faldet med
25 % pr. m2 fra 2009 til 2014
energiforbruget til vejbelysning er faldet med 32 % fra 2009 til 2014
Skanderborg Kommune laver energiregnskab for HELE kommunen hvert 2. år.
Regnskabet for 2013 viser, at boliger og transport står for langt hovedparten af
energiforbruget i kommunen.

Kultur
Vidste du at…
 der for dagpleje og daginstitutioner i Skanderborg Kommune om året afholdes ca.:







40 teaterforestillinger med hen ved 2.400 deltagende børn
12 biograf/filmforestillinger med hen ved 4.000 deltagende børn
40 musikarrangementer med mere end 1.000 deltagende børn
30 museumsomvisninger med 560 deltagende børn

Skanderborg Kommune har et Kunstråd, der er rådgivende i forhold til Kunst.
At 87 elever hvert år får mindst to kulturoplevelser indenfor – musik, teater og dans

Planlægning
Vidste du at…
 vi samarbejder med aktive borgere i Hylke om et Multihus
 vi har omdannet Torvet i Galten til et multianvendeligt samlingssted for byens borgere
 vi har modtaget 1,6 mio. kr. til Virring Skole fra fonde
 vi indtil nu har samlet 3,7 mio. kr. fra fonde til Crossfit i Låsby
 den nye skaterpark i Galten er blevet til gennem samarbejde med aktive borgere, der
har arbejdet hårdt for at gøre ideen til virkelighed
 vi planlægger et nyt Skanderborg Søtorv, som vi søger fondsmidler til
 vi for fondsmidler vil anlægge på et af søhøjlandets bjerge - Ejer Bavnehøj
Fritid og idræt
Vidste du at…
 ca. 57% af kommunens borgere er medlem af en idræts- eller fritidsforening
 Skanderborg Kommune yder fritidspas til børn og unge, som har brug for vejledning og
økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
 der er ca. 754.000 m2 græs, der er udlagt til fodboldbaner
 ca. 49 fodboldbaner bliver streget op ca. 30 gange om året svarende til ca. 751 km. streg
 der er 8 beach volley baner i Skanderborg Kommune  der er 121 badminton baner fordelt i 18 haller
Borgerservice
Vidste du at…
 du kan bestille et normalt pas 5 steder i kommunen
 Skanderborg Kommune udstedte i alt 6.699 pas i 2014
 der blev afgivet 3.301 brevstemmer i Skanderborg Kommune op til folketingsvalget i
juni 2015
 132 par blev borgerligt viet i Skanderborg Kommune i 2014
 du kan få telefonisk hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger udenfor kommunens
åbningstid på tlf. 7020 0000
 Skanderborg Kommune tilbyder billigere taxakørsel til landområderne via Flextur
ordningen se: midttrafik.dk/flextur
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du på sundhed.dk kan tjekke dine personlige sundhedsjournaler, og se hvem der har
kigget i dem

Teknik og miljø
Vidste du at…
 Skanderborg Kommune årligt behandler ca. 1.480 byggesager, hvor ca. 110 er nye
enfamiliehuse
 Skanderborg kommune råder over 314.000 m2 bygninger, til eks. skoler,
daginstitutioner, plejecentre og handicapinstitutioner.
 der er 792 km offentlig vej i Skanderborg Kommune, og 307 km privat vej.
 vi arbejder meget på at gøre færdslen i trafikken mere sikker, og at der er sket et fald i
antallet af trafikuheld fra 32 i 2010 og til 24 i 2014
 der er 9.804 ha skov i Skanderborg Kommune fordelt på 1019 forskellige steder
 mindste ”skovareal” indenfor kommunen er blot 0,00001 Ha og største er 1952 Ha.
 der er 3.501,8 ha skov på kommunal ejet jord fordelt på 130 forskellige steder
 Skanderborg Kommune overvåger og er i tæt dialog med de 630 private vandværker
som leverer drikkevandet i Skanderborg Kommune
Børn og Unge
Vidste du at…
 der er 18 skoledistrikter med i alt 7.735 elever i 0.-9. klasse
 alle 194 elever i 10. klasser er samlet på 10. klasse-centeret på Campus Skanderborg
 der tilbydes svømmeundervisning på to årgange
 næsten 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse
 der er 9 dagtilbud med i alt 31 huse + 4 selvejende institutioner + 7 landsbyordninger
 sundhedsplejen besøger alle nyfødte og deres familier
 Ud over at besøge alle familier med nyfødte ser vi også alle skolebørnene – dvs. vi
følger børnene fra de er født til de går ud af 9. klasse.
 sundhedsplejen tilbyder kommende forældre at deltage i et Familie iværksætter hold.
 Skanderborg Kommune fører tilsyn med børn, der bor i plejefamilier og på
institutioner
 mange familier hvert år søger råd og vejledning hos børnesocialrådgivningen, i PPR
eller i åben og anonym rådgivning
 vi på skolerne i Skanderborg Kommune arbejder ud fra Visible Learning
HR - afdelingen
Vidste du at…
 Skanderborg Kommune er arbejdsplads for ca. 5000 medarbejdere
 650 af dem får deres daglige gang på Fælleden
 de 5000 medarbejdere er fordelt på ca. 100 forskellige stillingskategorier
 der er 8 HR-konsulenter, der træder til som konsulenter, coaches, procesmagere, når
noget er vanskeligt
 vi spænder over 72 forskellige overenskomster
 Skanderborg Kommunes forsikringsselskab har 4 fuldtidsmedarbejdere
Økonomi
Vidste du at…
 Skanderborg Kommunes budget for 2015 er på 3.275,5 mio. kr.
 skoler og pædagogiske fritidstilbud i 2015 udgør den største post med 653 mio.kr.
svarende til 19,9 procent af budgettet
 den anden største post er beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold med 638,7 mio. kr.
svarende til 19,5 procent af budgettet
 vi i 2015 har budgetteret med 2.704,4 mio. kr. i skatteindtægter
 der årligt afdrages ca. 28 mio. kr. på kommunens skattefinansierede gæld
 vi forbindelse med budgettet for 2016 måtte finde 40 mio. kr. i besparelser
15

16

