Møblering af Solrødgård
I forbindelse med flytningen til Solrødgård blev alle medarbejdere fra de forskellige
forsyningsarter samlet i én administrationsbygning. I dag arbejder godt 66 personer i
administrationsbygningen på Solrødgård. I denne artikel giver vi et indblik i møbleringen,
som der har været spørgsmål omkring.
Solrødgård favner i dag over et Klima- og miljøcenter med administration, garage, værksted og
undervisningsfaciliteter, renseanlæg, genbrugsstation og vådområder til opsamling af regnvand.
Da klima- og miljøcenteret på Solrødgård stod færdigt i 2018, blev møbleringen af bygningen sendt
i udbud til to møbelleverandører, hvorefter det billigste tilbud blev valgt.
Møbleringen af Klima- og miljøcenteret skulle samle 66 medarbejdere fra forskellige lokationer og
forsyningsområder, og det blev besluttet, at medarbejderne skulle sidde tættere end i de lokaler,
hvor de kom fra. Det blev samtidig også besluttet, at de godt ti år gamle, eksisterende
kontormøbler, der var godt brugte, skulle udskiftes i forbindelse med flytningen. De eksisterende
borde kunne slet ikke anvendes, da de fyldte for meget i de nye lokaler.
Derfor blev der defineret et udbud, hvor forsyningen skulle møblere:
-

66 arbejdsstationer (hævesænkebord, kontorstol, lampe og skraldespand)
9 mødelokaler
2 undervisnings- og formidlingsrum til fx skoleklasser
1 kantine med plads til 78 personer
6 gæsteområder/uformelle samarbejdspladser (fx højborde eller sofa med høj ryg til
lydafskærmning)

Fokus for møbleringen af klima- og miljøcenteret har været at skabe en arbejdsplads med et godt
miljø for de ansatte og ergonomisk korrekte arbejdsstationer for at undgå arbejdsskader. Samtidig
skulle møblerne være i kvalitetsmaterialer, så investeringen var holdbar og brugbar i mange år ud i
fremtiden – og dermed med minimalt behov for nye investeringer i vedligeholdelse og
nyanskaffelser. Endelig skulle 90 % af inventaret som minimum kunne genanvendes.
Klima- og miljøcenteret modtager hvert år omkring 5.000 besøgende, fx skoleklasser, andre
forsyninger, brancheorganisationer, undervisere, fagfolk fra udlandet og så videre. Derfor har det
været en prioritet, at bygningen fremstår præsentabel.
Langsigtet investering
Den samlede investering i møbleringen af hele bygningen på 3.500 kvadratmeter (2.000
kvadratmeter er garager og produktionslokaler resten er administration, kantine og
formidlingslokaler) med 66 arbejdsstationer endte på 2,27 millioner inklusive transport, levering,
samling, tilslutning og lignende. Meget af inventaret blev indkøbt med 25 % rabat, og hvis man
regner ud, hvad en arbejdsstation (hævesænkebord, kontorstol, lampe og skraldespand) i
gennemsnit har kostet, så ligger prisen på ca. 17.500 kr. per arbejdsstation.
Samlet set er det en stor éngangs-investering, men det er nødvendigt at bryde beløbet ned på
funktioner og antallet af personer, der arbejder og mødes i bygningen for at få en forståelse for,
hvad beløbet dækker over.

Hvis du har yderligere spørgsmål til møbleringen, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservice på kundeservice@hfors.dk.

