FÉLAGSHEIMILI FYRIR BROKEY - SIGLINGAFÉLAG REYKJAVÍKUR
TILLAGA AÐ BÆTTRI AÐSTÖÐU Á INGÓLFSGARÐI

GREINARGERÐ
Í meðfylgjandi tillögu er leitast við að leggja drög að vönduðu aðstöðuhúsi fyrir Brokey Siglingaklúbb Reykjavíkur. Sérstök áhersla er lögð á notagildi hússins; fyrir daglega notkun
félagsmanna , til mótahalds og til veisluhalds. Leitast hefur verið við að útlit hússins endurspegli
notkun þess og vísi í umhverfi hafnarinnar, bæði í formi og efnisnotkun.
Tillögur að ytra útliti, án þess að hugsa það í samhengi við innra skipulag er illmögulegt að okkar
mati og því höfum við gert tillögur að innra skipulagi samhliða útlitsmyndunum.
Aðalinngangur hússins er vestanmegin og þar er komið inn i anddyri sem einnig nýtist sem
setustofa. Móttaka og skrifstofa er á hægri hönd og fatahengi og salerni eru í tengslum við
setustofuna. Á vinstri hönd er gengið inn í fjölnotasalinn. Frá honum er gengt beint út á rúmgóða
verönd.
Frá veröndinni liggja settröppur upp að svölum á 2. hæð. Auk þess að tengja hæðirnar tvær
utandyra nýtast þessar settröppur sem áhorfendapallar fyrir siglingamót. Þess á milli nýtast
settröppurnar og svalirnar sem hvíldar- og útsýnisstaður fyrir félagsmenn jafnt sem aðra, sem leið
eiga um Ingólfsgarð.
Í suðurenda 1. hæðar er aðstaða fyrir gestaskútur og grófgeymsla og er sérinngangur í þessi rými.
Frá anddyrinu við aðalinnganginn er hægt að ganga upp stiga (eða taka lyftu) upp á 2. hæð
hússins. Þegar komið er upp stigann er búningsaðstaðan á vinstri hönd. Einnig er inngangur beint
frá svölum inn í búningsaðstöðu til þess að ekki þurfi að fara í gegnum húsið í blautum sjófatnaði.
Til hægri frá stiganum er setustofa og fundarherbergi. Í norðurendanum er svo aðstaða mótssjórnar.
Frá mótstjórnarrýminu er gott útsýni út á sjó sem og inn að höfninni. Gert er ráð fyrir fellivegg milli
fundarherbergis og mótstjórnarrýmis svo hægt sé að samnýta rýmin þegar þörf er á.
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AFSTÖÐUMYND MKV 1:1000

1. GRÓFGEYMSLA
2. SALERNI
3. GESTSSKÚTUR
4. ÞVOTTAAÐSTAÐA
5. MÓTTAKA/SKRIFSTOFA

2.HÆÐ

6. ANDDYRI/SETUSTOFA
7. FATAHENGI
8. ELDHÚS
9. SALUR
10. PALLUR
11. BÚNINGSHERBERGI
12. GEYMSLA
13. SETUSTOFA
14. FUNDARHERBERGI
15. KEPPNISTJÓRN
16. SVALIR
17. ÁHORFENDAPALLAR / SETTRÖPPUR

1.HÆÐ

GRUNNMYNDIR MKV 1:250/A3

ÁSÝND TIL NORÐAUSTURS

ÁSÝND TIL NORÐVESTURS

