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Varmehallen ligger centralt i Reginehøj med god fleksibili-

tet i forhold til brug af hallens lokaler og faciliteter.

Varmehallen på ca. 150 m2 står stadig med overflader i 

samme rå udtryk, som da den blev brugt som varmehal. 

Væggene er beklædt med hvide fliser. Rørføring til instal-

lationer er synlige i det højloftede rum, hvor der – som en 

del af ombygningen, er etableret et lille køkken og toilet-

faciliteter.

Den største og mest markante ændring af den gamle var-

mehal er et nyt stort vindues- og indgangsparti, der sikrer 

mere lys og luft i den underjordiske hal, og en ny trappe 

der har forbedret adgangsforholdene og åbnet hallen op 

i forhold til omgivelserne. Trappen giver mulighed for at 

transportere større genstande ned til hallens værksteds-

faciliteter.

Hallen er blevet forsynet med nyt ventilations- og varmean-

læg, der sikrer et godt indeklima, hvor der samtidig er tænkt 

på akustikken.

Ombygningen af den 

gamle varmehal til 

møde- og aktivitets-

rum er et demon-

strationsprojekt for 

genanvendelse af 

driftsbygninger, der 

ikke længere anven-

des til deres oprinde-

lige formål.

Ombygningen har fra starten taget sigte på at indrette hal-

len til værksted- og hobbyrum for beboerne, men har under-

vejs udviklet sig til et multifunktionelt rum, som kan danne 

rammen om en flerhed af aktiviteter, der giver mulighed for 

kreativ udfoldelse for alle aldersklasser.

Udover værksteder til reparation af cykler, istandsættelse 

af møbler mv. er der mulighed for bordtennis, bordfodbold, 

bob, maling, hyggekrog og musikøvelokale mv.

Varmehallen kan også bruges til mindre arrangementer og 

har stole i depot til møder, foredrag mv.

Alle beboere i afdelingens 403 lejligheder har mulighed for 

at benytte hallen, uanset om man kommer for at lave et 

konkret projekt eller bare vil hygge/hænge ud og få kontakt 

til andre beboere.

I samarbejde med Den boligsociale Helhedsplan er der etab-

leret ”faste” brugergrupper - fx en mandegruppe der benyt-

ter lokalet til værksted, og en kvindegruppe der anvender 

rummet til bevægelse og dans. Varmehallen rummer også 

aktiviteter, der er målrettet brugergruppen fra 10-18 år. 

DEN GAMLE VARMEHAL OMDANNES TIL ET MULTIHUS


