Generelt vedrørende deres utbygging av klubbhus:
Vi ble forrige uke presentert for to prinsipielt forskjellige løsninger for et overbygg over klubbhusets
terrasse. Begge løsningene omfatter også noe lagerareal i bakkant av terrassen. Henvendelsen gjaldt,
slik vi oppfattet det, en uttalelse om hvorvidt det finnes grunnleggende arkitektoniske konflikter eller
berettigelser i det ene eller andre. Vår hovedoppfatning er at det foreligger det ikke. Det sentrale er
det hvordan det arkitektoniske og håndtverksmessige løses. I den forbindelse blir det avgjørende å
ha en holdning til hvilke kvaliteter det eksisterende bygget man kobler seg til (og konteksten for
øvrig) har og evt. fortsatt skal ha. Det er nettopp her de to alternativene skiller seg fra hverandre.
Alternativet med sammenstilte saltak vil gi assosiasjoner til sjøhus og kjente og tradisjonelle
bygningstyper, men ikke minst også spille på hovedbyggets grunnform. Vi mener dette vil utvikle en
«husgruppe» og med det dempe betydningen av klubbhuset. Takformene gir et noe tyngre uttrykk
enn det andre alternativet, og gir også rommet under retningsdannelse ved mønenes orientering.
Det blir et springene punkt hvordan man tekniske og estetisk møter sammenbyggingen av
takformene.
Alternativet med et «flatt» tak fremstår som et modernistisk grep og et åpenbart brudd med
hovedhusets estetiske og tekniske «idealer». Fordi det holdes lavt, underordnes tilbygget og vil
potensielt fremstå mer som en lett paviljong enn hus. Kontrasteringen av nytt og gammelt er et kjent
og ofte vellykket grep for å fremheve begges særegne karakterer. Det kritiske er at man benytter
arkitektoniske virkemidler som sørger for at det som tilføres får en god «vekting» i forhold til det
eksisterende klubbhuset.
Vi har ikke anledning til å gå inn på detaljer i hver av løsningene og heller ikke kvalitative sider ved
dem. Dersom seilforeningen mener prosjektet er av så stor betydning at man vil bruke noe ressurser
på å bli tryggere på resultatet, står vi selvsagt til rådighet når det gjelder faglige innspill og evt.
utarbeiding av utførelsesgrunnlag.
Håper med dette dere har et grunnlag for en god diskusjon i klubben. Lykke til!
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